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SAMMANFATTNING

Statens ungdomsråd har av regeringen fått i uppdrag att utreda och lämna förslag
till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet. Det
reformerade bidragssystemet skall bl a stimulera ungdomsorganisationerna att öka
sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Det reformerade bidrags
systemet bör vidare vara så utformat att det ger en ökad möjlighet för nya organi

sationer och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av
stödet.

I utredningen lämnas förslag till ett reformerat bidragssystem. I ett sådant system
bör det finnas två typer av bidrag; generellt bidrag och särskilt bidrag. Det generel
la bidraget är avsett att utgå enligt fastställda fördelningsgrunder som ett mera
reguljärt stöd till stora rikstäckande ungdomsorganisationer (erkända statsbidragsbe
rättigade ungdomsorganisationer), medan det särskilda bidraget bör kunna fördelas
mera fritt till bl a nya organisationer och organisationer med generationsövergripan
de verksamhet.

Reglerna om vilka organisationer som kan komma i fråga för generellt bidrag bör
behållas oförändrade, liksom reglerna om s k urtrappning.

Det generella bidraget bör ha följande konstruktion.

* Grundbidrag med ett visst belopp per bidragsberättigad organisation

* Rörligt bidrag med ett visst belopp per aktiv lokalavdelning

* Aktivitetsbidrag med ett visst belopp per bidragsgrundande sammankomst

Huvuddelen av det generella bidraget bör utgå i form av aktivitetsbidrag. Organisa
tionerna stimuleras härigenom att öka sin lokala aktivitet, eftersom det generella
bidraget utgår med främst den lokala aktiviteten som fördelningsgrund. På detta
sätt fördelas också det generella bidraget närmast automatiskt i första hand till den
verksamhet som engagerar barn och ungdomar.

Invandrarorganisationerna, som i allmänhet har en hög lokal aktivitet, bör erhålla
generellt bidag med samma belopp som övriga organisationer. Handikapporganisa
tionerna, som i allmänhet har speciella svårigheter och kostnader p g a medlem
marnas handikapp, bör däremot erhålla generellt bidrag med förhöjda belopp i
förhållande till övriga organisationer.
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Det generella bidraget kan ses som ett stöd till organisationen som helhet. Organi
sationen bör själv få bestämma helt fritt över användningen av bidraget och hur
det skall fördelas mellan de olika nivåerna inom organisationen. Om bidraget
används så att det inte stimulerar lokalavdelningarna att öka sin lokala aktivitet,
gör bidragssystemets konstruktion att organisationens bidrag automatiskt minskar.
Detta bör vara en garanti för att även lokalavdelningarna får del av det generella
bidraget.

De bidragsberättigade organisationerna behöver med det reformerade bidragssyste
met inte lämna flera uppgifter till bidragsmyndigheten än med det nuvarande.
Organisationerna behöver dock med det reformerade bidragssystemet bara lämna
uppgifter en gång varje bidragsår i stället för två gånger. Det reformerade bidrags

systemet blir därför inte "krångligare" för de bidragsberättigade organisationerna.

Det särskilda bidraget bör kunna fördelas lika fritt som hittills, varvid man
särskilt bör beakta att nya ungdomsrörelser och s k generationsövergripande organi
sationer som engagerar många ungdomar i sin verksamhet bör kunna få stöd i
form av särskilt bidrag. Genom att beräkna det särskilda bidragets storlek efter
antalet genomförda sammankomster, bör det bli möjligt att ge dessa organisationer
ett anpassat stöd som tar hänsyn till bl a omfattningen av ungdomsverksamheten
och organisationens storlek och tillväxttakt.

Den nuvarande regeln om att det bidrag som utgår till en organisation inte får
överstiga 75 procent av organisationens centrala kostnader, föreslås bortfalla i det
reformerade bidragssystemet, där det generella bidraget kan ses som ett stöd till
organisationen som helhet och där organisationen själv får bestämma till vilken
nivå inom organisationen bidraget skall fördelas.

I utredningen redovisas beräkningar av vilka förändringar i fråga om bidragsbelopp
som det föreslagna generella bidraget skulle kunna innebära. Därvid behandlas
också frågan om de organisationer som kommer att erhålla sänkt bidrag med det

föreslagna generella bidraget bör erhålla kompensation för detta under en över
gångstid.

Utredningen föreslår att det reformerade bidragssystemet skall börja tillämpas
tidigast bidragsåret 1991/92.

I utredningen görs slutligen vissa uttalanden om hur uppföljning och utvärdering av
det reformerade bidragssystemet skall kunna ske.
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1 INLEDNING

I budgetpropositionen 1989/90 har regeringen bl a anmärkt att statens ungdomsråd
kommer att få ett särskilt uppdrag att föreslå nya regler för fördelningen av bidrag
till central och lokal ungdomsverksamhet (prop 1989/90:100 bilaga 15 sid 146 ff),
se bilaga 1. Regeringen har sedan i beslut 1990-01-25 uppdragit åt statens ung
domsråd att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central
och lokal ungdomsverksamhet, se bilaga 2 (i det följande kallat utredningsdirekti
ven).

Kansliet vid statens ungdomsråd har av rådet fått i uppdrag att utreda och lämna
förslag i enlighet med utredningsdirektiven. Utredningen har utförts av bidragssek
reteraren Carln Götblad och hovrättsfiskalen Sören äman. Utredarna har till sin
hjälp haft en referensgrupp inom rådet. I referensgruppen har ingått rådsledamöter
na Anneli Hultben, ordförande, John Hassler och Bo Forsberg samt kanslichefen
Per-Uno Frank. (Vad som anförs i denna utredning och de förslag som lämnas står
dock utredarna ensamma för.)

Bidragsassistenten Stefan Bengtsson har biträtt utredarna med främst olika siffer
underlag och diagram. Byråassistenten Liza Broström har biträtt med visst utskrifts
arbete.

Under utredningsarbetets gång har utredarna haft kontakter och samråd med företrä
dare för Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Sveri

ges Riksidrottsförbund. Därutöver har utredarna haft kontakter med en grupp
bidragsansvarlga från fyra landsting i södra Sverige.

Företrädare för de organisationer som f n erhåller bidrag från statens ungdomsråd
har inbjudits till ett möte med utredarna och andra företrädare för statens ungdoms
råd. Dessa organisationer har även beretts tillfälle att skriftligen lämna synpunkter
till utredarna. Utredarna har således under utredningsarbetets gång vid mötet och
skriftligen fått synpunkter på bidragssystemets utformning från ungdomsorganisatio

nerna. Av tidsskäl har det emellertid inte varit möjligt att ge ungdomsorganisatio
nerna tillfälle att yttra sig över innehållet i denna utredning. Det är dock rådets
avsikt att tillställa ungdomsorganisationerna denna utredning i samband med att den
överlämnas av statens ungdomsråd till regeringen. Flera ungdomsorganisationer har
för övrigt redan aviserat att de avser att yttra sig över statens ungdomsråds förslag
direkt till regeringen (civildepartementet).
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2 DET NUVARANDE BIDRAGSSYSTEMET I HUVUDDRAG

Statens ungdomsråd fördelar statsbidrag till centrala ungdomsorganisationer och till

lokal ungdomsverksamhet enligt en förordning (SFS 1988:374). Statens ungdomsråd

har utfärdat tillämpningsföreskrifter (SÖ-FS 1989:13) till förordningen. Förord

ningen och tillämpningsföreskrifterna finns intagna som bilaga 3.

Bidrag enligt förordningen lämnas för ett år i sänder. Med ett bidragsår avses tiden

den l juli till den 30 juni.

Statsbidraget till centrala ungdomsorganisationer ges i form av generellt bidrag och

särskilt bidrag. Dessutom finns det ett bidrag till lokal ungdomsverksamhet.

Generellt bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som genom sina lokalavdel

ningar bedriver en riksomfanande verksamhet i huvudsak bland barn och ung

domar. I förordningen uppställs vissa krav som en sådan organisation måste

uppfylla för att kunna få generellt bidrag. Bland dessa krav märks särskilt att

organisationen måste ha minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år och att organi

sationen måste ha aktiva lokalavdelningar i minst hälften av landstingskommunerna.

Organisationer som erhåller generellt bidrag brukar kallas erkända statsbidragsbe

rättigade ungdomsorganisationer.

Generellt bidrag utgår i form aven grundbidrag och ett rörligt bidrag. Grund

bidraget utgår med ett visst belopp per organisation, medan det rörliga bidraget

grundas på dels antalet medlemmar i åldrarna 7-25 år, dels antalet aktiva lokalav

delningar.

Handikapp- och invandrarorganisationer kan få generellt bidrag även om de inte

är renodlade ungdomsorganisationer. Dessa organisationer måste då ha särskilda

ungdomssektioner i sina lokalavdelningar. Handikapp- och invandrarorganisationer

behöver endast ha aktiva lokalavdelningar (ungdomssektioner) i minst sex lands

tingskommuner. Handikapporganisationer måste vidare ha minst 500 medlemmar i
åldrarna 7-25 år och invandrarorganisationer minst l 500 medlemmar i samma

åldrar.

Av bilaga 4 framgår vilka belopp som gällde för det generella bidraget för bidrags

året 1989/90.
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En ungdomsorganisation som har fått generellt bidrag, men som inte längre upp

fyller alla villkor för sådant bidrag, kan i vissa fall få generellt bidrag även för de

två följande bidragsåren. Sådant bidrag skall dock lämnas med sänkt belopp (s k

urtrappning).

En ungdomsorganisation som inte helt uppfyller alla villkor för att få generellt

bidrag kan få särskilt bidrag, om det finns särskilda skäl. Även organisationer

som får generellt bidrag kan få särskilt bidrag utöver det generella bidraget, om

organisationens verksamhet är aven sådan karaktär att den särskilt bör främjas

eller om det finns annat särskilt skäl för sådant bidrag.

För närvarande får 12 organisationer särskilt bidrag år från år som ett generellt

stöd till sin centrala verksamhet. Statens ungdomsråd har emellertid tillsatt en

bidragsgrupp för att se över bidragsgivningen till dessa organisationer och för att

försöka finna riktlinjer för hur det särskilda bidraget bör fördelas. Gruppens arbete

vilar i avvaktan på resultatet av denna översyn av bidragsreglema.

Det finns inga uttryckliga regler om hur det särskilda bidraget skall beräknas, utan

storleken av det särskilda bidraget bestäms i princip från fall till fall.

Det sammanlagda beloppet av generellt bidrag och särskilt bidrag får motsvara

högst 75 procent av organisationens centrala kostnader (den s k 75-procentsre
geln).

För bidragsåret 1989/90 finns sammanlagt 66 684 000 kr anslaget för generellt

bidrag och särskilt bidrag. Budgettekniskt har medel för dessa bidrag anslagits som

ett reservationsanslag.

Organisationer som får generellt bidrag eller särskilt bidrag får även bidrag till
lokal ungdomsverksamhet. Dessutom får organisationer som får statligt organisa

tionsbidrag ur medel som anvisas för stöd till idrotten (s k idrottsorganisationer)

f n bidrag till lokal ungdomsverksamhet genom statens ungdomsråd. Andra organi

sationer kan beviljas bidrag till lokal ungdomsverksamhet, om det finns särskilda

skäl. För närvarande har endast Verdandi beviljats bidrag enligt denna bestämmel

se.

Bidrag till lokal ungdomsverksamhet utgår med 12 kr per sammankomst som

planeras och anordnas aven lokalavdelning inom organisationen, samlar minst fem

deltagare i åldrarna 7-25 år och varar minst en timme. Bidraget betalas ut till

centralorganisationen som skall betala bidraget vidare till den lokalavdelning som

har genomfört sammankomsten.
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Medel för bidrag till lokal ungdomsverksamhet anslås f n budgettekniskt genom ett
förslagsanslag. För bidragsåret 1989/90 har förslagsvis anvisats ett sammanlagt
belopp om 99 600 000 kr för detta bidrag. Detta belopp inkluderar även det bidrag
som utgår till idrottsorganisationerna.

En förteckning över de organisationer som erhöll bidrag enligt förordningen för
bidragsåret 1989/90 finns intagen som bilaga 5. I bilagan har dock i fråga om
särskilt bidrag medtagits endast de 12 organisationer som på en mera reguljär basis
får sådant bidrag som ett generellt stöd för sin centrala verksamhet.

För att få ett historiskt perspektiv på framväxten av ungdomsorganisationerna och
av statens stöd till dem, vill vi hänvisa till kapitel 1 i folkrörelseutredningens
betänkande Stödet till barn- och ungdomsföreningar (SOV 1987:37) och till kapitel
3 i en utredning aven bidragsgrupp vid statens ungdomsråd 1987 benämnd Förslag
till nya bidragsregler för statsbidrag till ungdomsorganisationerna (Statens ungdoms
råd Dnr 54-110/83). Dessa båda utredningar låg för övrigt till grund för den
nuvarande bidragsförordningen, som trädde i kraft den 1 juli 1988 (jfr även prop
1987/88:100 bilaga 11 sid 107 ff).

J
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3 UTGANGSPUNKTER FOR ETT REFORMERAT BIDRAGSSYSTEM

Folkrörelseutredningen har i sitt betänkande Mål och resultat (SOU 1988:39)

utvecklat principer för statens stöd till organisationer och föreningar. Utredningen
gör en uppdelning av statens stöd i allmänna och resultatinriktade bidrag. De
allmänna bidragen utgör generellt organisationsstöd utan krav på redovisning av
resultat eller arbetsinsatser. De resultatinriktade bidragen däremot kräver konkreta
resultat eller arbetsinsatser för att bidragen skall betalas ut.

Enligt utredningen bör statens stöd styras genom så kallad målstyrning. Genom
ökad kunskap och genom en dialog med föreningslivet skall målbeskrivningar för

stödet utformas. Målbeskrivningarna skall beskriva de resultat man vill nå genom
en viss bidragsgivning. Målbeskrivningarna måste gå att utvärdera; de måste bl a
vara mätbara och de bör även vara tidsbestämda. Efter den bestämda tidsperioden,
t ex tre år, skall man kunna utvärdera bidragets effekter.

Utredningen tar också upp grunderna eller kriterierna för stödet. Utredningen
påpekar hur betydelsefulla de lokala föreningarna är och att deras utveckling kan
vara nyckeln till framgång för organisationen i stort. Detta bör enligt utredningen
beaktas vid utformningen av bidragsnormer för organisationerna. Utredningen
menar vidare att den i föreningen eller organisationen faktiskt bedrivna verksam
heten och de som engageras och är delaktiga i den är ett bättre kriterium för
bidrag än antalet medlemmar. Verksamheten och aktiviteten i föreningslivet bör
enligt utredningen spela en avgörande roll i den statliga bidragsgivningen.

Utredningens principer för det statliga stödet bör ses i samband med den förnyelse
av den statliga budgetprocessen som för rådets del skall ske med början budgetåret
1991/92. Förnyelsen innebär bl a en ökad målstyrning och en övergång till treåriga
budgetperioder med tonvikten lagd på bl a utvärdering och uppföljning (se vidare

t ex prop 1987/88:150).

Det övergripande syftet (målet) med det statliga stödet till ungdomsorganisatio

nerna har vid ett flertal tillfällen angetts vara att dels främja en demokratisk
fostran genom barns och ungdomars engagemang i föreningar, dels medverka till
en meningsfull fritid för barn och ungdomar (se prop 1989/90:100 bilaga 15 sid
147 och 1988/89:100 bilaga 15 sid 163, jfr även dir 1987:14 och prop 1987/88:100
bilaga 11 sid 112). I utredningsdirektiven (bilaga 2) anges vidare bl a följande.

Bidraget till ungdomsorganisationerna är en del av statens totala
stöd till föreningslivet. Viktiga mål för ungdomsorganisationernas
verksamhet är att bl. a. medverka till att utveckla demokrati och
rättvisa, stimulera till samhällsengagemang, skapa bättre samhälls
miljöer och bidra till jämlikhet mellan grupper oberoende av kön,
socialgruppstillhörighet, etnisk, geografisk eller ideologisk bak-
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grund, eller handikapp. Dessa mål skall också vara vägledande för
utformningen av det statliga stödet.

Av utredningsdirektiven (bilaga 2) framgår att syftet (målet) med en reformering
av det nuvarande bidragssystemet bl a är att stimulera ungdomsorganisationerna
att öka sin lokala aktivitet och att få flera deltagare i verksamheten (jfr även prop

1989/90: 100 bilaga 15 sid 147).

Vi kan alltså konstatera att det övergripande målet - en demokratisk fostran genom
engagemang i föreningar och en meningsfull fritid - skall nås bl a genom att den
lokala aktiviteten ökar. Man kan också uttrycka saken så, att det övergripande
målet nu har preciserats genom ett delmål - att öka den lokala aktiviteten. Genom
denna precisering har man även fått ett mätbart kriterium för måluppfyllelsen - den
lokala aktiviteten. Därigenom bör det också bli möjligt att, efter utvärdering, se
vilka effekter bidragsgivningen har och hur väl det åsyftade målet har uppnåtts.

Ett reformerat bidragssystem bör utformas så att det stimulerar ungdomsorganisatio
nerna att uppfylla de uppsatta målen och så att man kan avläsa hur målen har
uppfyllts. Därigenom blir det möjligt att följa upp bidragsgivningen och att ut
värdera dess effekter samt se hur bidragsystemet bör vara utformat för att bäst
medverka till att uppfylla målen.

Ett reformerat bidragssystem bör vara så enkelt som möjligt att administrera för
bidragsmyndigheten och för de bidragsmottagande organisationerna. Man bör
undvika detaljreglering av hur bidragsmedlen skall användas. Ungdomsorganisatio
nerna bör själva så långt möjligt få fritt bestämma över användningen av bidrags

medien så länge de medverkar till att de uppsatta målen uppfylls.

Vi vill i detta sammanhang även redovisa vad föredragande statsrådet anförde i
1987/88 års budgetproposition om bl a utgångspunkterna för bidragsgivningen till

barn- och ungdomsorganisationerna (prop 1987/88:100 bilaga 11 sid 112).

Erfarenheterna visar att ett bidragssystem fortlöpande behöver ses
över och utvecklas. Med utgångspunkt i de övergripande syften
som stödet har behövs en granskning av att bidragsgivningen har
en sådan utformning att dessa syften tillgodoses. När det gäller det
statliga stödet till barn- och ungdomsorganisationerna bör enligt
min mening viktiga utgångspunkter för bidragsgivningen bl a vara
att antalet stödformer begränsas, att administrationen av stödet är
så enkel som möjligt och att organisationerna ges största möjliga
frihet vid användningen av bidragsmedlen. Det är viktigt att bi
dragssystemet anpassas till organisationernas verksamhet i stället
för tvärtom. Systemet bör vara så flexibelt att nya organisationer
eller rörelser inte utestängs från möjligheter till stöd.



IV

10

Enligt utredningsdirektiven (bilaga 2) bör ett refonnerat bidragssystem också vara
så utfonnat att det ger en ökad möjlighet för nya organisationer och organisationer
med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet.

I 1989/90 års budgetproposition (prop 1989/90:100 bilaga 15 sid 146 f, se även
KrU 14 och rskr 160) föreslås att de s k idrottsorganisationernas andel av det
nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet skall skiljas från de medel som
skall utgå till övriga ungdomsorganisationer. Utredningsuppdraget omfattar inte
heller stödet till idrottsorganisationerna. I budgetpropositionen föreslås vidare att de
båda nuvarande anslagen för bidrag till ungdomsorganisationerna förs samman till
ett enda gemensamt reservationsanslag. Tidigare anslogs medel för det generella
bidraget och det särskilda bidraget genom ett reservationsanslag, medan medel för
bidraget till lokal ungdomsverksamhet anslogs genom ett förslagsanslag.

I
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4 HUVUDDRAGEN I ETT REFORMERAT BIDRAGSSYSTEM

Ett refonnerat bidragssystem skall enligt utredningsdirektiven (bilaga 2) stimulera
ungdomsorganisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verk
samheten. Samtidigt bör det ge en ökad möjlighet för nya organisationer och
organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet. Medel
för ett refonnerat bidragssystem föreslås utgå från ett enda reservationsanslag.

I det nuvarande bidragssystemet utgår ett mera reguljärt stöd i fonn av generellt
bidrag till för närvarande 61 riksomfattande organisationer med många ungdoms

medlemmar - de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Dessa
organisationer, som i vissa fall har tiotusentals ungdomsmedlemmar, bedriver ofta
en omfattande och långsiktig verksamhet som engagerar många barn och ungdomar
över hela landet. Dessa stora och etablerade organisationer har också ofta tagit på
sig ett stort ansvar att bedriva en viktig verksamhet bland barn och ungdomar, Vi
har därför funnit att det även i ett refonnerat bidragssystem bör finnas kvar ett
mera reguljärt stöd till stora rikstäckande ungdomsorganisationer (erkända stats
bidragsberättigade ungdomsorganisationer). Detta mera reguljära stöd kallar vi i det
följande för ett nytt generellt bidrag.

Genom att den lokala aktiviteten utgör den främsta fördelningsgrunden fOr bi g,
stimuleras de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna att ök
denna. Bidragen styrs på detta sätt också nännast automatiskt till de ungdom 

organisationer som bäst lyckas öka den lokala aktiviteten. Härigenom minskl även

behovet av kontroll av hur bidragsmedlen används. Redan bidragssystemets rn-

Av diagrammet i bilaga 6 framgår att den lokala aktiviteten bland ungdomso~gani

sationerna mätt i antalet genomförda sammankomster som redovisats för bidrtg till
lokal ungdomsverksamhet har minskat under en tioårsperiod. Detsamma gälle
antalet lokalavdelningar som redovisar sammankomster, vilket framgår av dia am
met i bilaga 7. Någon undersökning om hur många individer som har deltagi i
ungdomsorganisationernas verksamhet under den aktuella tidsperioden finns i te
såvitt vi känner till. Av diagrammet i bilaga 8 framgår att även organisatione nas
medlemsantal har minskat under en tioårsperiod.

Det nya generella bidraget bör utgå efter fasta fördelningsgrunder och kons

så att det stimulerar organisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera
deltagare i verksamheten. Huvuddelen av det nya generella bidraget bör därf' r utgå
med den lokala aktiviteten som fördelningsgrund. Det nuvarande generella bi aget
bör också kopplas samman med det nuvarande bidraget till lokal ungdomsve ksam
het. Det särskilda förslagsanslaget för bidrag till lokal ungdomsverksamhet f" eslås
j u försvinna.
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struktion utgör ett tillräckligt starkt incitament för ungdomsorganisationerna att

använda bidragen så att den lokala aktiviteten ökar.

Eftersom den lokala aktiviteten används som fördelningsgrund, måste uppgifter om
denna inhämtas redan inom bidragssystemets ram. Det bör då bli enkelt att redan
inom bidragssystemets ram se hur den lokala aktiviteten utvecklas. Härigenom bör
det också bli möjligt att utan alltför omfattande utredningar fortlöpande följa upp

och utvärdera bidragsgivningen och dess effekter på bl a den lokala aktiviteten.

Statens bidragsgivning bör främst inrikta sig på de centrala rikstäckande ungdoms

organisationerna; på lokal- och regionalplanet svarar främst kommunerna för

bidragsgivningen. Denna ordning bör i huvudsak behållas i ett reformerat bidrags
system. Det förhållandet att det nya generella bidraget främst beräknas på den

lokala aktiviteten innebär således inte att bidraget främst behöver rikta sig till den
lokala nivån inom organisationen eller att hela bidraget skall gå dit. Den lokala

aktiviteten utgör endast en beräkningsgrund för det bidragsbelopp som skall betalas

ut till den centrala ungdomsorganisationen för fördelning inom organisationen. Hur
organisationen sedan väljer att fördela bidragsmedlen mellan olika nivåer och

verksamheter inom organisationen är en helt annan fråga. Vid denna fördelning bör
organisationen för övrigt ha så stor frihet som möjligt.

Utöver det nya generella bidraget, som alltså bör utgå som ett mera reguljärt stöd
till stora rikstäckande ungdomsorganisationer, bör det i ett reformerat bidragssystem

även finnas en annan typ av bidrag som kan fördelas mera fritt och som främst är

avsett för organisationer som inte erhåller det nya generella bidraget. Detta bidrag

kallar vi för ett nytt särskilt bidrag.

Det nya särskilda bidraget bör kunna disponeras lika fritt som det nuvarande
särskilda bidraget. Vid fördelningen av detta bidrag bör man emellertid också i

största möjliga mån beakta de syften som ligger bakom det nya generella bidra

get - att bidraget skall stimulera organisationerna att öka sin lokala aktivitet och få

flera deltagare i verksamheten. Härutöver bör man också så långt möjligt sträva

efter att bidraget skall främja samarbete mellan organisationer och stimulera till

nya verksamhetsformer.

Det nya särskilda bidraget bör ge stora möjligheter för nya organisationer och
ungdomsrörelser att få ett anpassat statligt stöd. Ett sådant stöd bör också vara

möjligt att ge till s k generationsövergripande organisationer som engagerar många
ungdomar. Eftersom det nya särskilda bidraget bör kunna fördelas mycket fritt, bör

det också finnas stora möjligheter att anpassa stödet till varje enskild organisations
särart.

•
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I det följande behandlar vi först utfonnningen av det nya generella bidraget, varvid
vi i ett särskilt avsnitt tar upp frågor som berör handikapp- och invandrarorganisa
tioner. Därefter behandlas det nya särskilda bidraget.

I
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5 ETT NYTT GENERELLT BIDRAG

5.1 Inledning

Vi har således funnit att det nuvarande generella bidraget och bidraget till lokal
ungdomsverksamhet bör kopplas samman till ett nytt generellt bidrag och att detta

bidrag bör utgå enligt fastställda fördelningsgrunder som ett mera reguljärt stöd till
stora rikstäckande ungdomsorganisationer.

Bidragsåret 1989/90 fanns det 61 erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisa
tioner som i det nuvarande bidragssystemet betraktades som stora och rikstäckande
ungdomsorganisationer och som därför erhöll generellt bidrag. Dessa organisationer
erhöll för bidragsåret sammanlagt 64 278 858 kr i generellt bidrag och bidrag till
lokal ungdomsverksamhet (bidragsåret 1988/89). Av dessa var 9 handikapporganisa
tioner och 8 invandrarorganisationer. Frågor som rör handikapp- och invandrarorga
nisationer kommer vi att behandla senare i ett särskilt avsnitt.

I detta avsnitt behandlar vi först frågan vilka organisationer som bör erhålla det
nya generella bidraget. Därefter behandlas frågan hur det nya generella bidraget bör
fördelas mellan de organisationer som skall erhålla sådant bidrag. Sedan behandlar
vi frågan hur de tilldelade bidragsmedlen bör fördelas inom varje organisation. I
samband därmed tar vi upp frågan om man bör föreskriva att någon del av det nya

generella bidraget skall slussas vidare till den lokala nivån inom organisationen.
Slutligen tar vi upp frågan vilka uppgifter organisationerna behöver lämna med det
reformerade bidragssystemet.

5.2 Vilka organisationer bör erhålla bidrag?

5.2.1 Minimikrav för att erhålla bidrag

I dag kan generellt bidrag lämnas till centrala ungdomsorganisationer som genom
sina lokalavdelningar bedriver en riksomfattande verksamhet i huvudsak bland barn
och ungdom. I bidragsförordningen och rådets tillämpningsföreskrifter därtill (se
bilaga 3) preciseras vilka krav som en sådan ungdomsorganisation måste uppfylla
för att kunna bli erkänd som en statsbidragsberättigad ungdomsorganisation och
därmed få generellt bidrag. Det krävs att:

•
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a) organisationen är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,

b) organisationen är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet

som inte strider mot demokratins ideer,

c) organisationen har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år och att dessa

utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal,

d) organisationen har lokalavdelningar i minst hälften av landstingskommunerna,

varvid med landstingskommun jämställs kommun som inte ingår i landstingskom
mun, samt att

e) dessa lokalavdelningar har genomfört minst 10 sammankomster det senaste
bidragsåret eller verksamhetsåret.

I detta sammanhang avses med medlem den som

a) är ansluten till lokalavdelning inom organisationen,

b) har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet
och inriktning samt

c) har betalt årlig medlemsavgift som organisationen har fastställt.

Med lokalavdelning aven ungdomsorganisation avses härvid en sådan avdelning

a) som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register över
lokalavdelningar och

b) i vilken det är medlemmarna och organ som utses av medlemmarna som
beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi.

Statens reguljära stöd till ungdomsorganisationerna bör fördelas till de centrala

ungdomsorganisationerna (riksorganisationerna). På regional och lokal nivå ger

landstingskommuner och primärkommuner stöd (jfr SOV 1987:37 sid 17 ff och

SOV 1988:39 sid 125). De nuvarande bidragsreglerna utgår i enlighet härmed från

att statens stöd bör fördelas till centrala ungdomsorganisationer som genom sina
lokalavdelningar bedriver en riksomfattande verksamhet i huvudsak bland barn och

ungdomar. Vi har funnit att denna övergripande definition av vilka organisationer
som bör kunna komma i fråga för en mera reguljärt statsbidrag lämpar sig väl
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även för ett refonnerat bidragssystem. Genom definitionen poängteras för övrigt
också att det är den verksamhet som bedrivs lokalt bland barn och ungdomar som
är det väsentliga.

Vi har vidare funnit att även de mer preciserade kriterierna på en organisation som
bör kunna få ett mera reguljärt statsbidrag är väl avvägda och ändamålsenliga. De
bör därför behållas oförändrade i ett refonnerat bidragssystem.

Vi har emellertid särskilt övervägt om det är möjligt att generellt slopa kravet på
att den som får räknas som medlem skall ha betalat årlig medlemsavgift. Det
finns nämligen flera kristna organisationer som bedriver en riksomfattande ung
domsverksamhet, men som av principiella skäl inte vill ta ut någon medlemsavgift.

Vi har funnit att det är viktigt att den som i detta sammanhang får räknas som
medlem i en ungdomsorganisation har vidtagit någon aktiv åtgärd för att bli
medlem eller kvarstå som medlem i organisationen. Vi har däremot inte lyckats
finna något lämpligt alternativ till kravet på erläggande av årlig medlemsavgift.
Genom att erlägga årlig medlemsavgift gör medlemmen en ekonomisk uppoffring
som visar att han aktivt stöder sin organisation och dess verksamhet och ideer (jfr
SOU 1987:33 sid 23). Denna aktiva och uppoffrande handling kan enligt vår
mening inte gärna generellt ersättas t ex av att någon årligen begär att av sin
organisation få ett medlemskort. Problemen för de nu avsedda kristna organisatio
nerna - varav några för övrigt inte kan anses vara självständiga ungdomsorganisa
tioner - kan enligt vår mening, liksom enligt nuvarande regler, i första hand
hanteras inom ramen för det särskilda bidraget.

Vi har också särskilt övervägt om man i ett refonnerat bidragssystem bör skärpa
kraven på lokal aktivitet i ungdomsorganisationen utöver det nuvarande kravet på
att en lokalavdelning i minst hälften av landstingskommunerna har genomfört minst

tio sammankomster. En sådan skärpning skulle medfOra att endast organisationer
med en viss lägsta lokal aktivitet kom i fråga för ett mera reguljärt statsbidrag.

Syftet med ett refonnerat bidragssystem är emellertid att stimulera till ökad lokal
aktivitet. Detta bör ske genom att den lokala aktiviteten utgör den främsta fördel
ningsgrunden för bidrag. Man skulle därför kunna hävda att det är just de organi

sationer som har en låg lokal aktivitet som främst borde komma i fråga för stimu
lans i ett refonnerat bidragssystem. Ett refonnerat bidragssystem bör vidare vara
konstruerat så, att organisationer med en låg lokal aktivitet får ett motsvarande lågt
bidragsbelopp. Vi har av bl a dessa skäl funnit att något ytterligare krav på en viss
lokal aktivitet för närvarande inte bör ställas som villkor för ett mera reguljärt
statsbidrag i ett refonnerat bidragssystem.

•
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Om det däremot efter införandet av ett reformerat bidragssystem kan konstateras att
det inte innehåller tillräcklig stimulans för organisationerna att öka den lokala
aktiviteten, bör det kunna övervägas att införa ett sådant krav som en ytterligare
stimulans för organisationerna att hålla den lokala aktiviteten på åtminstone en viss
miniminivå.

Det bör i detta sammanhang betonas att de nu diskuterade kraven för att erhålla
statsbidrag utgör minimikrav. Ungdomsorganisationer som inte uppfyller dessa
krav kan således i princip inte komma i fråga för an erhålla generellt bidrag. Även
om en ungdomsorganisation uppfyller samtliga minimikrav, måste bidragsmyndig
heten emellertid, liksom enligt nuvarande praxis, göra en samlad skälighetsbe
dömning om organisationen bör erhålla generellt bidrag, som innebär ett mera
reguljärt stöd. Att en ungdomsorganisation uppfyller alla minimikrav är därför
ingen garanti för att generellt bidrag skall beviljas organisationen.

I det nuvarande bidragssystemet finns ingen möjlighet att i ett visst fall medge
undantag från kraven för att erhålla generellt bidrag. Det kan emellertid finnas
stora rikstäckande centrala ungdomsorganisationer med en omfattande ungdoms
verksamhet som bör erhålla ett sådant reguljärt statsbidrag som det nya generella
bidraget innebär, men som av någon anledning inte uppfyller något av kraven för
att kunna erhålla sådant bidrag, t ex kravet på att medlemmarna skall ha betalat
årlig medlemsavgift. För sådana undantagsfall bör det enligt vår mening i ett
reformerat bidragssystem finnas en möjlighet för statens ungdomsråd att medge
undantag från kraven och ändå ge organisationen det nya generella bidraget. Detta
bör uttryckligen framgå aven ny bidragsförordning.

Med det nuvarande bidragssystemet torde man anse att en organisation som en
gång erhållit generellt bidrag är berättigad till sådant bidrag så länge organisationen
uppfyller de krav som ställs i bidragsförordningen. Eftersom statens bidragsgivning
till föreningslivet sker genom en mängd olika myndigheter och organ, är det viktigt
att det finns en sammanhållen syn på bidragsgivningen och att den samordnas så
att statens resurser kan utnyttjas på bästa och effektivaste sätt. Det bör därför
finnas möjlighet an efter diskussioner mellan inblandade bidragsinstanser föra över
en organisation som erhåller bidrag från de anslag som statens ungdomsråd förfo
gar över till en annan bidraginstans, om organisationen där kan få en bättre an
passad bidragsgivning. Det nu sagda innebär också att statens ungdomsråd inte bör
ge bidrag till en organisation som kan erhålla bidrag från en annan bidragsinstans
utan att samråda med den bidragsinstansen först.

Vi vill i detta sammanhang också peka på ett generellt gränsdragningsproblem som
från tid till annan aktualiseras. Det gäller frågan om gränsdragningen mellan
ungdomsorganisation och idrottsorganisation.
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Idrottsorganisationerna kan få statligt stöd genom Sveriges Riksidrottsförbund,

medan ungdomsorganisationerna kan få sådant stöd från statens ungdomsråd. Flera

av de organisationer som f n får bidrag genom Riksidrottsförbundet torde emeller

tid uppfylla även de minimikrav som ungdomsrådet ställer för att ge generellt

bidrag. Samtidigt finns det organisationer som får bidrag från statens ungdomsråd

men som främst bedriver vad som kan betecknas som idrottsverksamhet.

Det finns vidare nya organisationer, t ex för rullbrädesåkare m fl, som ännu inte

får statsbidrag och som inte enkelt kan hänföras till endera idrotts- eller ungdoms

organisation. Härtill kommer att det kan ha mycket stor ekonomisk betydelse för

en organisation om den får bidrag genom Riksidrottsförbundet, t ex som s k Ö 10

organisation, eller från ungdomsrådet; i vissa fall kan en organisation med ung

domsrådets regler få ett tiofaldigt högre bidragsbelopp än som s k Ö lO-organisa

tion hos Riksidrottsförbundet. Bidragsinstansernas anslagsplanering påverkas natur
ligtvis också av dessa förhållanden.

För att på ett smidigt sätt kunna behandla de nu antydda, gränsdragningsfrågorna

och därtill knutna anslagsrnässiga konsekvenser, bör man enligt vår mening övervä

ga att inrätta en samrådsgrupp. I en sådan samrådsgrupp bör ingå företrädare för

civil- och bostadsdepartementen, Sveriges Riksidrottsförbund samt statens ungdoms
råd.

5.2.2 Urtrappning

I den nuvarande bidragsförordningen (bilaga 3) föreskrivs att en organisation som

har fått generellt bidrag, men som inte längre uppfyller villkoren i fråga om antal

eller andel ungdomsmedlemmar eller i fråga om lokalavdelningar i minst hälften av

landstingskommunerna, kan få bidrag med sänkt belopp även för de två följande

bidragsåren. Detta brukar kallas för urtrappning.

Även i ett reformerat bidragssystem bör det finnas kvar en möjlighet för en

organisation som inte längre uppfyller de angivna villkoren att ändå få ett visst

bidrag under en kortare period. Syftet bör då främst vara att organisationen under

denna period skall kunna arbeta för att åter uppfylla alla villkor och få fullt bidrag.

Vi har således funnit att de nuvarande reglerna om urtrappning är bra och ända

målsenliga. De bör därför behållas oförändrade i ett reformerat bidragssystem.
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5.3 Hur bör det nya generella bidraget fördelas?

5.3.1 Inledning

Det nuvarande generella bidraget utgår till den centrala ungdomsorganisationen med

antalet medlemmar och antalet aktiva lokalavdelningar som fördelningsgrund.

Dessutom utgår ett grundbidrag som är lika för alla organisationer. Dessa fördel

ningsgrunder kan inte i någon egentlig mening anses återspegla den lokala aktivite

ten i organisationen. Det nuvarande generella bidraget kan inte heller sägas i någon

högre grad stimulera organisationerna att öka sin lokala aktivitet, eftersom bidraget

inte ökar nämnvärt om organisationen ökar sin lokala aktivitet. Det är främst andra

faktorer än den lokala aktiviteten som bestämmer vilket bidragsbelopp som utgår.

Bidraget till lokal ungdomsverksamhet, som utgår med ett visst belopp per ge

nomförd och redovisad sammankomst i lokalavdelningen, kan däremot anses

återspegla den lokala aktiviteten i form av redovisade sammankomster. Om organi

sationen genomför och redovisar flera sammankomster och därigenom uppvisar en

högre lokal aktivitet, ökar bidraget automatiskt. Bidraget till lokal ungdomsverk

samhet kan således sägas vara konstruerat så att det stimulerar organisationerna att

öka sin lokala aktivitet. Bidraget till lokal ungdomsverksamhet riktar sig också 

till skillnad från det nuvarande generella bidraget - direkt till den lokala nivån i

organisationen.

De 44 erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer som vi nu behandlar

erhöll sammanlagt 51 741 106 kr i generellt bidrag (bidragsåret 1989/90) och

bidrag till lokal ungdomsverksamhet (bidragsåret 1988/89). Av det sammanlagda

bidragsbeloppet utgick 77,96 procent, eller 40 336 606 kr, i form av generellt

bidrag och 22,04 procent, eller 11 404 500 kr, i form av bidrag till lokal ung

domsverksamhet. Man kan således säga att huvuddelen av det totala bidragsbelopp

som för närvarande utgår till ungdomsorganisationerna utgår med annat än den

lokala aktiviteten som fördelningsgrund. Det nuvarande bidragssystemet kan därför

inte sägas vara utformat så att det i någon högre grad stimulerar organisationerna

att öka sin lokala aktivitet.

Enligt utredningsdirektiven (bilaga 2) skall utgångspunkten för ett reformerat

bidragssystem vara att det skall stimulera organisationerna att öka sin lokala

aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Vi har funnit att man för att få

denna stimulans i bidragssystemet bör använda den lokala aktiviteten som den

främsta fördelningsgrunden för det totala bidragsbelopp som skall utgå till organi

sationerna. Det blir då en väsentlig uppgift att finna ett mätbart kriterium på den

lokala aktiviteten. Detta kriterium bör på ett så bra och riktigt sätt som möjligt

återspegla den lokala aktivitet som bör stimuleras med statsbidraget. Ett sådant

•
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kriterium skall kunna användas som fördelningsgrund för statsbidraget samtidigt
som det bör kunna användas för att mäta de volymmässiga effekterna av bidrags

givningen. Det kriterium som skall användas som fördelningsgrund bör vidare vara
så beskaffat att det blir så enkelt som möjligt för organisationerna att lämna
uppgifter som skall ligga till grund för bidragsgivningen.

5.3.2 Ett mätbart kriterium på lokal aktivitet

Det är aktiviteten på lokalplanet som skall stimuleras genom statsbidraget. Det är i
lokalavdelningarna som organisationens egentliga verksamhet bland barn och

ungdomar bedrivs. Man kan säga att det är lokalavdelningarnas verksamhet som

utgör organisationens nödvändiga bas. En organisation utan lokal verksamhet är
knappast något mer än en papperskonstruktion.

Begreppet aktivitet i lokalavdelningar kan i någon vid mening anses innefatta i

stort sett alla företeelser som har någon anknytning till föreningslivet. Begreppet
aktivitet i denna vida mening kan anses omfatta t ex att lokalavdelningens ord
förande sitter ensam i sitt hem och författar en insändare till lokaltidningen i en
fråga som berör organisationen. Det skulle t o m kunna sägas att det är fråga om
en aktivitet i denna mening när medlemmen går till posten för att betala in sin

medlemsavgift till organisationen.

Det torde vara i det närmaste ogörligt att finna ett praktiskt användbart och mät

bart kriterium på aktivitet, om begreppet aktivitet fattas i en sådan väldigt vid

mening. Enligt vår mening bör man i stället se till vad som är karakteristiskt för
föreningsaktivitet i en något snävare mening.

Det karakteristiska för föreningsaktiviteterna är enligt vår mening att man tillsam

mans med andra samverkar i föreningens verksamhet. Människor sluter sig samman

i föreningar just för att göra eller verka för något som de inte klarar av eller vill

göra ensamma. Det är således främst gruppaktiviteten, där flera personer träffas

och samverkar, som är det karakteristiska för det lokala föreningslivets egentliga
verksamhet.

Detta sätt att uppfatta begreppet aktivitet stämmer också väl överens med de
övergripande målen för det statliga stödet till ungdomsorganisationerna, nämligen

att främja en demokratisk fostran och att medverka till en meningsfull fritid. Det
är naturligtvis endast tillsammans och i samverkan med andra som barn och
ungdomar kan få en demokratisk fostran.

Gruppaktiviteterna kan se ut på en mängd skilda sätt. Det kan t ex vara fråga om

ett styrelsemöte, en diskussionskväll eller ett träningstillfälle med föreningens

•
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innebandylag. Gruppaktiviteterna har dock det gemensamt att de förutsätter att flera

träffas vid samma tillfälle och tillsammans genomför en viss verksamhet. Det är

med andra ord fråga om en sammankomst.

Det torde i vårt samhälle råda en bred politisk enighet om att organisationerna
själva i största möjliga utsträckning bör få utforma sin verksamhet efter vad de

anser angeläget och lämpligt. Härtill kommer att det torde vara mycket svårt - för

att inte säga omöjligt - att finna någon slags måttstock som alla inblandade, eller
ens de flesta, kan enas om för att jämföra "kvaliteten" på de vitt skilda samman

komster som förekommer. Det bör då inte komma i fråga att genom den statliga
bidragsgivningen göra någon rangordning mellan olika gruppaktiviteter. I bidrags

hänseende bör därför en anordnad diskussionskväll om marxistisk teori i princip
jämställas med t ex ett träningstillfålle med föreningens innebandylag. Det väsent
liga är att lokalavdelningen enligt eget bestämmande anordnar och genomför
gruppaktiviteter som lokalavdelningen anser angelägna och som kan engagera barn

och ungdomar i organisationens verksamhet. Man kan också uttrycka det så att

bidragsreglerna inte bör styra verksamhetens innehåll, utan varje organisation får i

första hand utforma verksamheten och dess innehåll med hänsyn till sina egna mål.

Man kan se på gruppaktiviteterna eller sammankomsterna på två principiellt skilda
sätt. Man kan således koncentrera sig antingen på individen, dvs deltagaren i
sammankomsten, eller på sammankomsten som sådan. Man kan naturligtvis också

tänka sig olika kombinationer av dessa synsätt.

Om man koncentrerar sig på individen, blir det väsentliga vilka och hur många

sammankomster som individen har deltagit i. Man skulle på detta sätt få uppgifter

om aktiva deltagare eller aktiva medlemmar. Man skulle då kunna se hur många

som engageras i lokalavdelningens verksamhet och hur aktiva de är. Detta förefal

ler således i och för sig att vara ett bra och rättvisande kriterium på den lokala
aktiviteten. Vi har emellertid funnit att detta kriterium är förenat med vissa svårig

heter av såväl praktisk som principiell natur.

Av statistiken för bidrag till lokal ungdomsverksamhet framgår att de 44 nu
aktuella ungdomsorganisationerna vaIje år redovisar sammanlagt cirka 950 000

bidragsgrundande sammankomster med minst fem deltagande ungdomar i varje

sammankomst. Det är således fråga om en ansenlig mängd sammankomster och

deltagare varje år som på något sätt måste dokumenteras. VaIje ytterligare uppgift

som skall registreras, sammanställas och rapporteras medför därför ett ganska
betydande extra arbete för främst ungdomsorganisationerna. Härtill kommer att
organisationerna i dag knappast för egen räkning samlar in och bearbetar uppgifter

om enskilda individers deltagande i sammankomster i någon större utsträckning.
Dessa uppgifter är förmodligen inte av något större intresse för organisationerna
och några effektiva rutiner för att samla in sådana uppgifter fmns troligen inte

•
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heller utarbetade i organisationerna. En omläggning från en redovisning av ge
nomförda sammankomster till en redovisning av individer som deltagit i samman
komster skulle således åtminstone i ett inledningsskede innebära ganska stora
praktiska svårigheter och ett inte obetydligt extra arbete för organisationerna.

Det finns emellertid även en mer principiell aspekt på frågan. Det kan nämligen
sättas i fråga om det är lämpligt och önskvärt att staten genom sina bidragsregler
mer eller mindre tvingar organisationerna att registrera och till den statliga bidrags
myndigheten redovisa enskilda individers deltagande i organisationernas verksam
het. En sådan registrering, som kanske måste ske med automatisk databehandling
(ADB), skulle säkert av många människor kunna upplevas som integritetskränkande

och kanske t o m hämma dem från att delta i organisationens verksamhet.

Det nu sagda föranleder oss till slutsatsen att det inte är en framkomlig väg att i
ett reformerat bidragssystem som fördelningsgrund använda uppgifter som hänför
sig till enskilda individers deltagande i lokalavdelningarnas sammankomster. Man
bör enligt vår mening i stället se till sammankomsten som sådan. Detta hindrar
emellertid inte att man förutom uppgifter om antal sammankomster också kan
använda uppgifter om t ex antal deltagare i sammankomsterna som fördelnings
grund.

Det nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet utgår med antalet samman
komster av viss beskaffenhet som enda fördelningsgrund. Det uppställs endast vissa
minimikrav som sammankomsten måste uppfylla för att vara bidragsgrundande.
Trots att det är fråga om ett mycket stort antal sammankomster som rapporteras
varje år, har rapporteringen av sammankomsterna i stort sett fungerat väl. Det
nuvarande begreppet sammankomst är väl inarbetat ute i lokalavdelningarna och det

begreppet används även - med vissa variationer - av de flesta kommuner för

fördelning av s k aktivitetsstöd till lokalavdelningarna.

Begreppet sammankomst enligt reglerna för det nuvarande bidraget till lokal
ungdomsverksamhet förefaller också att vara ett ändamålsenligt mått på de grupp
aktiviteter som förekommer i lokalavdelningarna och som statsbidraget skall
stimulera. Vi har därför funnit att man även i ett reformerat bidragssystem bör
bygga vidare på detta välkända och inarbetade sammankomstbegrepp. Frågan blir
då närmast om man i ett reformerat bidragssystem som fördelningsgrund bör ta in
även andra faktorer än antalet sammankomster som uppfyller vissa minimikrav. De
ytterligare faktorer som man i detta sammanhang närmast kommer att tänka på är
sammankomstens längd och antalet deltagare i sammankomsten.

Vad först gäller sammankomstens längd innebär de nuvarande reglerna att en
bidragsgrundande sammankomst måste vara minst en timme. Det är i det närmaste
självklart att den bidragsgrundande sammankomsten måste pågå under en viss

I
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kortaste tid. Varje kort sammanträffande inom föreningslivets ram bör inte rimligen
berättiga till statsbidrag. För att uppfylla de övergripande målen med statens
bidragsgivning - att främja demokratifostran och att medverka till en meningsfull
fritid - måste vaIje sammankomst också ha en viss varaktighet. Det torde sålunda
inte vara möjligt att genomföra någon mera meningsfull aktivitet på kortare tid än
t ex trettio minuter.

Av dessa skäl har vi funnit att det även i ett reformerat bidragssystem bör föreskri
vas en viss kortaste tid för en bidragsgrundande sammankomst. Även om denna
kortaste tid kanske skulle kunna sättas något lägre än till en timme, har vi funnit
att den nuvarande inarbetade och välkända regeln om en timme bör behållas även i
ett reformerat bidragssystem. I den mån en organisation kan visa att den lyckas
genomföra meningsfulla sammankomster på kortare tid, bör organisationen härför
kunna få ett visst extra bidrag i form av särskilt bidrag.

Om nu sammankomsten bör vara minst en timme, kan man sätta i fråga om inte
sammankomster som varar längre tid än denna kortaste tid borde berättiga till ett
högre bidrag. Det finns t ex en del organisationer som bedriver en ganska om
fattande verksamhet med veckoslutsläger och liknande heldagssammankomster.
Tanken skulle väl närmast vara att en sammankomst som varar under lång tid
skulle tyda på en högre aktivitet än en sammankomst som varar endast minimitiden
och att en sammankomst som förmår att engagera deltagarna under en längre
tidsperiod skulle hålla högre kvalitet.

Det finns emellertid såvitt vi känner till ingen undersökning om hur lång tid
sammankomsterna varar. Det är inte heller självklart att en längre sammankomst
alltid tyder på ett större engagemang eller högre kvalitet. En redovisning av sam
mankomstens längd skulle vidare på ett inte oväsentligt sätt komplicera bidragssys
temet och leda till ett merarbete för såväl statens ungdomsråd som organisationer
na. Vi har därför vid en samlad bedömning funnit att man inte bör komplicera ett
reformerat bidragssystem genom att ta med sammankomstens längd som en faktor
för bidragsfördelningen.

Vad härefter gäller antalet deltagare i sammankomsten innebär de nuvarande
reglerna att en bidragsgrundande sammankomst måste samla minst fem deltagare i

åldrarna 7-25 år. Det krävs inte att deltagarna är medlemmar i organisationen.
Detta bör för övrigt inte heller krävas i ett reformerat bidragssystem, eftersom det
får anses önskvärt att organisationen bedriver en utåtriktad verksamhet som inte
enbart vänder sig till de egna medlemmarna utan även till t ex ungdomar som står
utanför föreningslivet. Härtill kommer att deltagande i en organisations samman
komster ofta kan vara det första steget mot att bli aktiv medlem i organisationen.
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I enlighet med vad som tidigare sagts om behovet aven viss kortaste tid för
sammankomstens längd, har vi funnit att en bidragsgrundande sammankomst även i

ett refonnerat bidragssystem bör samla ett visst minsta antal deltagare. Vi har
vidare inte funnit anledning att föreslå någon annan gräns än den nuvarande som
innebär att sammankomsten måste samla minst fem deltagare. Vi har inte heller
funnit tillräckliga skäl att nu föreslå någon förändring av regeln att deltagarna skall
vara i åldrarna 7-25 år. Frågan blir då närmast om statsbidraget bör öka om
sammankomsten samlar fler än fem deltagare i dessa åldrar.

Antalet deltagare i en sammankomst förefaller i och för sig att vara ett relativt bra
mått på den lokala aktiviteten. Man kan nämligen säga att om en sammankomst
lyckas samla många deltagare, så betyder det att många ungdomar har aktiverats
vid detta tillfälle.

Med de nuvarande reglerna behöver organisationerna endast samla in och rapporte
ra uppgifter om antalet sammankomster som uppfyller minimikraven för en
bidragsgrundande sammankomst. Skulle man nu även ta hänsyn till antalet deltaga
re i varje sammankomst, innebär detta att centralorganisationerna skulle behöva
samla in och sammanställa uppgifter härom för alla de hundratusentals samman
komster som genomförs varje år. Detta skulle onekligen innebära ett merarbete för
organisationerna. Frågan blir då närmast om antalet deltagare i varje sammankomst

är ett så pass mycket riktigare och bättre mått på den lokala aktiviteten än enbart
antalet sammankomster, att man ändå bör införa en sådan faktor som fördelnings
grund. Vid denna bedömning blir det bl a av betydelse hur pass vanligt det är att
en sammankomst samlar många deltagare.

Inom statens ungdomsråd har det tagits fram ett material som berör frågan om hur
många deltagare varje sammankomst samlar. Materialet är begränsat till fyra

erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationers lokalavdelningar i sex
kommuner. Detta mycket begränsade material visar att mellan 75 och 90 procent
av sammankomsterna i dessa organisationer samlade högst tio deltagare. Detta
tyder enligt vår mening på att sammankomsterna oftast genomförs med relativt små
grupper (jfr även SOV 1987:37 sid 26). Enligt vår mening finns det inte några
tillräckligt bärande skäl för att i bidragshänseende göra skillnad mellan en samman
komst som samlar fem deltagare och en som samlar högst tio deltagare. Det
redovisade materialet tyder vidare på att endast en liten andel av de genomförda
sammankomsterna samlar fler än tio deltagare. Det finns därför enligt vår mening
inte heller några tillräckligt tungt vägande skäl för att i nuläget införa särregler för
denna begränsade andel av sammankomsterna.
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Vid en kommande utvärdering av det reformerade bidragssystemet och dess effek
ter på bl a de olika organisationernas sammankomster bör man emellertid särskilt
utreda och överväga om det kan finnas anledning att ta med även antalet deltagare
i sammankomsten som en fOrdelningsgrund.

Det har ibland hävdats att organisationerna delar in sin verksamhet i små grupper i

stället för stora för att erhålla ett högre bidragsbelopp och att detta skulle motver
kas om bidraget baserades även på antalet deltagare i sammankomsten. Vi kan för
vår del i och för sig inte se det som något negativt att organisationerna genomför
sin verksamhet i små grupper i stället för stora om organisationerna finner denna
verksamhetsform lämplig. Verksamhetens kvalitet eller deltagarnas engagemang kan
inte generellt sett sägas öka med storleken på gruppen. Tvärtom skulle det snarast
kunna hävdas att mindre grupper leder till ökad kvalitet, t ex genom att ledar

tätheten därigenom ökar.

Vi har även särskilt övervägt om man bör fördela statsbidraget även efter samman
sättningen av deltagarna i sammankomsten, t ex så att sammankomster med många
deltagande tonåringar skulle ge ett högre bidrag, men funnit att en sådan ordning
skulle komplicera bidragssystemet utan att ge några väsentligare fördelningsmässiga
vinster.

Det nuvarande sammankomstbegreppet utgår enligt bidragsförordningen från att
sammankomsten planeras och anordnas aven lokalavdelning av organisationen.

Sammankomster som planeras och anordnas centralt eller regionalt inom organisa
tionen är därför inte bidragsgrundande även om lokalavdelningens medlemmar
deltar i sammankomsten. Eftersom det är den lokala aktiviteten som bör återspeglas
i fördelningsgrunden, har vi funnit att denna avgränsning bör behållas i ett refor
merat bidragssystem. Sammankomster på regional och central nivå är naturligtvis
viktiga fOr lokalavdelningarna, men sådana sammankomster kan inte anses direkt
återspegla lokala initiativ och lokalt engagemang.

I den nuvarande bidragsfOrordningen (bilaga 3) anges endast att en bidragsgrundan
de sammankomst måste planeras och anordnas aven lokalavdelning av organisatio

nen, samla minst fem deltagare i åldrarna 7-25 år samt vara minst en timme.
Vidare anges i bidragsförordningen att den som samma dag deltar i mer än en
sammankomst inom samma organisation endast får räknas med vid en av dessa
sammankomster. I statens ungdomsråds tillämpningsföreskrifter till bidragsförord
ningen (bilaga 3) anges dessutom att en sammankomst inte är bidragsgrundande
om annat statsbidrag utgår för sammankomsten, om sammankomsten har kommer
siell karaktär och är entrebelagd eller om sammankomsten är en avgiftsbelagd kurs.
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Bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna synes främst syfta till att undvika att
sammankomster som finansieras genom annat statsbidrag eller avgifter, t ex studie
cirklar, dessutom berättigar till bidrag till lokal ungdomsverksamhet. En sådan
avgränsning förefaller rimlig om man beaktar att bidraget till lokal ungdomsverk
samhet går till den lokalavdelning som har genomfört sammankomsten - lokalav
delningen skall inte "få betalt" två gånger fOr samma sammankomst. Däremot kan
man sätta i fråga om en sådan avgränsning av sammankomstbegreppet är ända
målsenlig när man vill använda sig av sammankomstbegreppet fOr att jämföra den
lokala aktiviteten mellan olika organisationer och som fördelningsgrund för bidrag
till centrala organisationer i stället för till enskilda lokalavdelningar. Denna fråga
bör övervägas särskilt när det kan bli aktuellt för statens ungdomsråd att utfärda
tillämpningsföreskrifter till en eventuell ny bidragsförordning. Därvid bör också
övervägas om det i sådant fall är möjligt att förenkla rapporteringen av samman
komster genom att godta även andra närvarokort än de nuvarande, t ex närvarokort
för rapportering av studiecirklar till studieförbunden.

Vi har således sammanfattningsvis funnit att man bör använda antalet sammankom
ster enligt det nuvarande sammankomstbegreppet enligt bidragsförordningen som

den främsta fördelningsgrunden för det nya generella bidraget. Vi har funnit att det
är önskvärt att organisationerna själva får bestämma vilken verksamhet de vill
bedriva och hur den skall bedrivas. Vi har vidare funnit att det ligger ett värde i
att i bidragsreglerna endast ta in vissa minimikrav på en sammankomst som skall
berättiga till statsbidrag. Genom att endast ange vilka minimikrav som skall gälla,
lämnas ett stort utrymme för organisationerna att själva utforma sin verksamhet.
Varje ytterligare fördelningsgrund utöver antalet sammankomster, som uppfyller
vissa minimikrav, innebär som vi ser det i realiteten att staten genom bidrags

reglerna försöker lägga värderingar på den verksamhet som organisationerna vill
bedriva, t ex så att långa sammankomster anses bättre än korta eller att samman
komster med många deltagare anses bättre än de med färre. Det är inte heller
säkert att sådana direkt mätbara kriterier som antalet deltagare eller sammankoms
tens längd, alltid tyder på att en sammankomst i någon mening håller en högre
kvalitet än en annan sammankomst.

Vi vill i detta sammanhang emellertid också ta upp en aspekt på sammankomsterna
som berör frågan om det är möjligt och önskvärt att skilja mellan olika typer av
verksamhet eller sammankomster när det gäller att genom bidragsgivning stimulera

till ökad aktivitet. Folkrörelseutredningen uttalade fOljande i sitt betänkande Mål
och resultat (SOU 1988:39 sid 19 f).

Man kan grovt dela in verksamheterna i två kategorier. Dels finns
det verksamheter, som kan upprepas med korta och jämna tids
intervaller. Dels förekommer verksamheter av mera samhällsenga-
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gerande natur. Verksamhet, som ofta tar lång tid i anspråk och
som är svår att upprepa med korta och jämna tidsintervaller, om
man vill locka många deltagare, t ex verksamhet i en politisk
ungdomsförening.

Båda dessa typer av verksamheter är givtevis var och en på sitt
sätt betydelsefulla. Samhällsengagemang i sig är värdefullt och
spelar en stor roll i välfårdsutvecklingen och den demokratiska
utvecklingen. De aktiviteter, som ger omedelbara upplevelser men
också gemenskap och sociala kontakter tillfredsställer starka behov
hos de enskilda människorna. De utgör också ofta ett medel för att
t ex engagera människor i olika samhällsfrågor.

Vi tycker oss ha funnit, att de mera lättupprepade aktiviteterna
under senare år har ökat mycket kraftigare än de samhällsengage
rande vilka i vissa avseenden rent av minskar. Utredningen ut
talade redan i det förra betänkandet oro över en sådan utveckling.
Vi efterlyste också en debatt, inte minst inom organisationerna
själva, om detta förhållande, vilken också startat på en del håll.

Verksamhetsutvecklingen, som beskrivs ovan, aktualiserar frågan,
om det inte borde övervägas att olika typer av aktiviteter borde
kunna värderas olika i bidragssammanhang. En sådan diskussion
har redan påbörjats i flera kommuner, bland politiker och för
eningsfolk. Mot bakgrund aven önskan att få flera, kanske främst
ungdomar, engagerade av frågor med politiskt, miljöinriktat eller
allmänt samhällsinriktat innehåll, diskuterar man bidragsgivningens
roll i verksamhetsutvecklingen.

Kan förändrade bidragsregler påverka den pågående utvecklingen
eller finns andra orsaker. Utredningen menar att en sådan dis
kussion är ytterst viktig att föra bland de politiska företrädarna och
bland föreningsengagerade. Det är också viktigt att de forsknings
insatser, som utredningen föreslår, kommer till stånd för att ge
diskussionen ett bra sakunderlag.

Det är möjligt att man efter de forskningsinsatser som utredningen föreslagit och
den breda debatt som utredningen initierat skulle kunna hitta någon väg att på ett
enkelt och praktiskt sätt skilja "de samhällsengagerande aktiviteterna" från andra.
Enligt vår mening är det inte möjligt att i dagsläget tillräckligt tydligt urskilja "de
samhällsengagerande aktiviteterna" som utredningen syftar på. Vi har därför inte
ansett det meningsfullt att diskutera om det överhuvudtaget är önskvärt att i
bidragshänseende särskilt gynna dessa aktiviteter framför andra. Vi vill dock peka

på att så gott som samtliga ungdomsorganisationer som f n får generellt bidrag kan
betecknas som ideburna organisationer och att bidraget till de s k idrottsorganisa
tionerna inte omfattas av våra förslag. Enligt vår mening har den verksamhet som
ungdomsorganisationerna faktiskt bedriver ett värde i sig, oavsett om verksamheten
kan anses "samhällsengagerande" i den mening som utredningen avser eller inte.
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5.3.3 Utfonnningen av det nya generella bidraget

Vi har således funnit att den främsta fördelningsgrunden för det nya generella
bidraget bör vara antalet sammankomster, varvid begreppet sammankomst bör ha
samma innebörd som enligt den nuvarande bidragsförordningen. Detta innebär att
med en bidragsgrundande sammankomst förstås en sammankomst som

a) planeras och anordnas aven lokalavdelning av organisationen,

b) samlar minst fem deltagare i åldrarna 7-25 år och

c) varar minst en timme.

Det bidrag som inom ramen för det nya generella bidraget bör utgå med ett visst
belopp per bidragsgrundande sammankomst bör kallas aktivitetsbidrag.

Vi har som redan tidigare sagts funnit att det nuvarande generella bidraget och
bidraget till lokal ungdomsverksamhet bör kopplas samman till ett nytt generellt
bidrag. Det nuvarande generella bidraget riktar sig till den centrala ungdomsorgani
sationens egen centrala verksamhet, medan bidraget till lokal ungdomsverksamhet
riktar sig direkt till lokalavdelningarna och deras verksamhet. Bidraget till lokal
ungdomsverksamhet betalas visserligen ut till den centrala ungdomsorganisationen,
men organisationen skall slussa dessa bidragsmedel vidare till de lokalavdelningar
som redovisat sammankomsterna.

Även om ett nytt generellt bidrag använder antalet sammankomster i lokalavdel
ningarna som främsta fördelningsgrund, bör det redan nu betonas att det inte är
avsett att det nya generella bidraget med nödvändighet måste slussas vidare till

lokalavdelningarna. Statens bidragsgivning skall som sagt främst inrikta sig på de

centrala organisationerna. Det nya generella bidraget är också tänkt främst som ett
bidrag till de centrala ungdomsorganisationerna för bl a central verksamhet. Det
väsentliga med det nya generella bidraget är emellertid att det stimulerar den

centrala ungdomsorganisationen och dess lokalavdelningar att öka den lokala
aktiviteten och att detta sker genom att den lokala aktiviteten används som främsta
fördelningsgrund för bidraget. Detta gör att ungdomsorganisationen själv i största
möjliga utsträckning bör få bestämma hur bidragsmedlen skall användas för att bäst
stimulera till ökad aktivitet i lokalavdelningarna. Ungdomsorganisationen bör
således själv få bestämma till vilken nivå inom organisationen som statsbidraget
skall gå. Man kan därför säga att det nya generella bidraget kan ses som ett stöd
till ungdomsorganisationen som helhet.

I det nuvarande bidragssystemet utgår det generella bidraget i fonn av dels ett
grundbidrag, dels ett rörligt bidrag. Vi har funnit att det i ett refonnerat bidrags-
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system bör finnas kvar ett visst grundbidrag som bör utgå till vaIje bidragsbe
rättigad ungdomsorganisation. De organisationer som är så stora att de har blivit
erkända som statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer bör på detta sätt garan
teras en viss miniminivå på bidraget.

Den del av det nuvarande generella bidraget som utgår i form av rörligt bidrag
baserar sig på dels antalet medlemmar i åldrarna 7-25 år, dels antalet aktiva
lokalavdelningar. Med aktiv lokalavdelning menas i detta sammanhang, enligt
bidragsförordningen och tillämpningsföreskrifterna (bilaga 3), en lokalavdelningen
som har beviljats bidrag till lokal ungdomsverksamhet för minst en sammankomst
under föregående bidragsår.

Vi har funnit att något rörligt bidrag för medlemmar inte bör utgå i ett reforme
rat bidragssystem. Det är naturligtvis viktigt att ungdomsorganisationerna har
många och aktiva medlemmar. Ungdomsorganisationerna kan dock på goda grunder
antas sträva efter att öka sitt medlemsantal även utan stimulans i form av stats
bidrag som beräknas per medlem. Antalet medlemmar i en organisationen kan inte
heller anses vara något särskilt bra mått på den faktiskt bedrivna verksamheten
inom organisationen. Vi vill i denna del även hänvisa till vad folkrörelseutred
ningen uttalat i sitt betänkande Mål och resultat (SOU 1988:39 sid 118).

Medlemmen är föreningslivets bas och grunden för dess utveck
ling. --- Utredningen har i tidigare betänkande påpekat att det i
dag har utvecklats skilda slag av medlemsskap. Det finns begrepp
som aktiva medlemmar och passiva, stöd eller supportmedlemmar,
sektionsmedlemmar, hedersmedlemmar, familjemedlemmar. Antalet
medlemmar i en organisation är inget mått på verksamhet eller
aktivitet. Vi har i ett tidigare betänkande visat att andelen passiva
medlemmar tenderar att öka. Utredningen menar därför att den i
föreningen eller organisationen faktiskt bedrivna verksamheten och
de som engageras och är delaktiga i den är bättre kriterium för
bidrag än antalet medlemmar.

Vi har däremot funnit att det i ett reformerat bidragssystem, liksom enligt nuvaran
de regler, bör utgå ett visst rörligt bidrag per aktiv lokalavdelning. Det är viktigt

att organisationerna har många aktiva lokalavdelningar spridda över hela landet.
Folkrörelseutredningen har i sina betänkanden kommit fram till att mycket tyder på
att den mindre föreningen, med ett begränsat upptagningsområde, är den typ av
förening som människor helst engagerar sig i (se SOU 1988:39 sid 117 f, jfr även
SOU 1987:33 sid 98 och SOU 1987:37 sid 21). Det är då enligt vår mening
viktigt att ett reformerat bidragssystem i viss utsträckning premierar de organisatio
ner som har ett väl utvecklat nät av många små aktiva lokalavdelningar fördelade
över hela landet. Härigenom kan också så många ungdomar som möjligt få möjlig
het att utöva praktisk föreningsdemokrati genom deltagande i lokalavdelningarnas
styrande organ. Ett reformerat bidragssystem syftar vidare till att stimulera till ökad
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lokal aktivitet och det är i organisationernas lokalavdelningar som denna aktivitet
bedrivs. Det nuvarande begreppet aktiv lokalavdelning bör behållas oförändrat.
Detta innebär att det rörliga bidraget bör utgå med ett visst belopp per lokalavdel

ning som har redovisat det antal sammankomster som statens ungdomsråd be
stämmer.

Det nya generella bidraget bör således ha följande konstruktion.

Grundbidrag med ett visst belopp per organisation

Rörligt bidrag med ett visst belopp per aktiv lokalavdelning

Aktivitetsbidrag med ett visst belopp per bidragsgrundande sammankomst.

Eftersom det nya generella bidraget är tänkt att utgå med främst den lokala aktivi
teten som grund, bör huvuddelen av det totala bidraget utgå i fonn av aktivitets

bidrag.

Liksom i det nuvarande bidragsystemet bör organisationerna kunna erhålla förskott
på det generella bidraget. I statens ungdomsråds tillämpningsföreskrifter till den
nuvarande bidragsförordningen anges närmare hur förskottet beräknas. Även i ett
refonnerat bidragsystem bör det ankomma på statens ungdomsråd att ge närmare

föreskrifter om förskott på och utbetalning av bidraget. I avsnitt 5.5 kommer vi att
lite närmare redogöra för dessa regler.

Det är självklart att ett refonnerat bidragssystem, där huvuddelen av bidraget utgår
efter hur många sammankomster organisationerna har genomfört och redovisat,

måste innebära ganska betydande förändringar i fråga om bidragets storlek för en
del organisationer. Varje bidragssystem som använder den lokala aktiviteten som

främsta fördelningsgrund innebär emellertid med nödvändighet att de organisationer

som uppvisar en hög lokal aktivitet framstår som vinnare i ett inledningsskede. Ett

syfte med en refonnering av bidragssystemet är dock att på sikt jämna ut skillna

derna i uppvisad aktivitet genom att de organisationer med låg sådan aktivitet

stimuleras att utveckla sin verksamhet.

Det är enligt vår mening rimligt och rättvist att fördela statsbidraget mellan ung

domsorganisationerna främst efter den verksamhet de bedriver och efter hur väl

barn och ungdomar är engagerade i verksamheten. På detta sätt fördelas stats
bidraget hela tiden främst till de rörelser, vars verksamhet engagerar barn och

ungdomar. Det är vår uppfattning att det är ungdomarna själva som genom sitt

deltagande i organisationernas verksamhet bäst kan visa vilken verksamhet de anser
viktig och engagerande.
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Några företrädare för centrala organisationer har till oss uttryckt farhågor för att
organisationerna med ett bidragssystem där den lokala aktiviteten, eller samman
komsterna, poängteras enbart skulle ses som "sammankomst-producenter". De
befarar att nästan all kraft inom organisationen skulle gå åt till "sammankomst
produktion" för att erhålla bidrag och att detta kan leda till att annan verksamhet
som de anser angelägnare kommer att få stå tillbaka.

Härtill kan vi bara svara att såväl det nuvarande bidragssystemet som det reforme
rade bidragsystem som vi föreslår bygger på den kraft och det engagemang som
finns inom föreningsslivet och på den respekt som staten har för organisationernas
syften och mål. Denna respekt för organisationerna gör att vi är övertygade om att
föreningarna inte kommer att "sälja" sitt engagemang och sina mål för de tior per
sammankomst som det nya aktivitetsbidraget kan innebära. Vi tror också att de
allra flesta frågor man har att arbeta med inom föreningarna bygger på den förut
sättningen att man träffas. Enligt vår mening är det inte heller möjligt att i längden
"lura" ungdomar att delta i en verksamhet som de inte upplever som viktig och
engagerande.

5.4 Bör någon del av bidraget riktas direkt till den lokala nivån?

I det nuvarande bidragssystemet riktar sig det generella bidraget till den centrala
ungdomsorganisationen och dess centrala verksamhet. Bidraget till lokal ungdoms
verksamhet riktar sig däremot direkt till den lokalavdelning som har genomfört
sammankomsten, även om bidraget av praktiska skäl betalas ut till den centrala
ungdomsorganisationen.

I det reformerade bidragssystemet har det generella bidraget och bidraget till lokal

ungdomsverksamhet kopplats samman till ett nytt generellt bidrag. Det nya generel
la bidraget utgår dock med de sammankomster som lokalavdelningarna genomför
och redovisar som främsta fördelningsgrund.

Det reformerade bidragssystemet har konstruerats så, att det skall stimulera till

ökad aktivitet i lokalavdelningarna. Man kan då sätta i fråga om inte den centrala
ungdomsorganisationen är bäst lämpad att själv avgöra hur bidragsmedlen skall
fördelas inom organisationen för att stimulera lokalavdelningarna till ökad aktivitet.
Om organisationen använder bidragsmedlen på ett sätt som inte stimulerar ung
domarna till engagemang och delaktighet i organisationens verksamhet, innebär
bidragssystemets konstruktion att organisationens bidrag automatiskt minskar. Detta
skulle kunna tänkas vara en tillräcklig stimulans för de centrala ungdomsorganisa
tionerna att använda bidragsmedlen på bästa sätt. Det är vidare önskvärt att organi
sationerna ges största möjliga frihet vid användningen av bidragsmedlen (se prop
1987/88:100 bilaga 11 sid 112).
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Vi har av bl a dessa skäl funnit att det inte är erforderligt att i ett reformerat

bidragssystem stadga att en viss del av bidraget ovillkorligen måste betalas vidare

från den centrala ungdomsorganisationen till lokalavdelningarna. Organisationen bör

i stället själv få bestämma helt fritt över användningen av bidragsmedlen och hur

de skall fördelas inom organisationen. På detta sätt kan organisationen rikta bi

dragsmedlen till den verksamhet som organisationen finner viktig och vill priorite

ra, t ex att man ett år satsar extra mycket på ledarutbildning, ett annat år på

tonårstjejer etc.

Vi menar vidare att ett system där organisationen själv måste bestämma hur

bidragsmedlen skall fördelas inom organisationen, bör kunna leda till en vital

diskussion inom organisationen om bl a verksamhetens mål och inriktning och

därigenom även främja demokratin. Det är endast inom organisationen som denna

nödvändiga diskussion om verksamhetens mål och inriktning kan föras. Genom att

ge organisationerna full frihet att fördela de tilldelade bidragsmedlen kan staten

uppmuntra en sådan diskussion inom organisationerna. Staten kan emellertid inte på

något mera ingripande sätt ta ansvar för diskussioner och vitalisering inom organi

sationerna så att de ännu bättre kan nå 90-talets barn och ungdomar. Detta är i

stället en mycket viktig och kanske avgörande fråga som organisationerna måste

lösa av egen kraft.

För att uppmärksamma de centrala ungdomsorganisationerna på att åtminstone en

del av det bidrag som betalas ut till dem bör fördelas vidare inom organisationen,

bl a till lokalavdelningarna, bör de centrala ungdomsorganisationerna i samband

med rekvisition redovisa hur mycket av bidraget som har fördelats till lokalavdel

ningarna.

Ingenting hindrar emellertid att man föreskriver att den centrala ungdomsorganisa

tionen skall betala lägst en viss andel, eller ett visst belopp, t ex 17 kr per redovi

sad sammankomst, av aktivitetsbidraget vidare till organisationens lokalavdelningar.

Om man gör på detta sätt kan man säga att man i princip har behållit ett bidrag

till lokal ungdomsverksamhet som riktar sig direkt till lokalavdelningarna.

5.5 Uppgifter från organisationerna m m

I det nuvarande bidragssystemet inhämtas från de bidragsberättigade organisationer

na uppgifter av två skilda slag, dels uppgifter som behövs för att kontrollera att

organisationen uppfyller alla krav för att erhålla bidrag, dels uppgifter som behövs

för att bestämma bidragsbeloppens storlek för organisationen. Dessa uppgifter

lämnar organisationerna i rekvisition av det generella bidraget senast den l oktober

varje bidragsår. De uppgifter som behövs för att bestämma storleken på bidraget
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till lokal ungdomsverksamhet, d v s uppgifter om antalet redovisade bidrags

grundande sammankomster i lokalavdelningarna, lämnar centralorganisationerna vid

ett särskilt tillfålle senast den 15 augusti varje bidragsår. Uppgifterna om antalet
sammankomster grundar sig på uppgifter som lokalavdelningarna varje halvårsskifte
lämnar till centralorganisationen.

Eftersom kraven för att erhålla det nya generella bidraget bör behållas oförändrade
(se avsnitt 5.2), behövs samma uppgifter som i det nuvarande bidragssystemet för

att kontrollera att kraven är uppfyllda. Redovisningen blir således i denna del inte

"krångligare" för de bidragsberättigade organisationerna med det reformerade

bidragssystemet.

Vad sedan gäller de uppgifter som behövs för att med det reformerade bidragssy
stemet bestämma bidragsbeloppens storlek för organisationerna, behöver man även
här bara lämna i huvudsak samma uppgifter som med det nuvarande bidragssyste

met. De uppgifter som behövs i denna del är uppgifter om antalet redovisade
bidragsgrundande sammankomster i lokalavdelningarna och om hur många lokalav

delningar som har redovisat sammankomster.

I det nuvarande bidragssystemet begär statens ungdomsråd även in bestyrkt ekono

misk redovisning och verksamhetsberättelse avseende centralorganisationerna. Den
ekonomiska redovisningen behövs för att bestämma bidragsbeloppets storlek med

hänsyn till den s k 75-procentsregeln. Som vi kommer att redogöra för i avsnitt 8
föreslår vi att den s k 75-procentsregeln skall bortfalla i ett reformerat bidragssy
stem. Därmed skulle också kravet på att inge ekonomisk redovisning i och för sig
kunna bortfalla.

Emellertid har vi funnit att den ekonomiska redovisningen och verksamhetsbe

rättelsen kan ge statens ungdomsråd viktig kunskap om förhållandena och utveck

lingen inom organisationen. Härtill kommer att de bidragsberättigade organisationer

na undantagslöst torde upprätta dessa handlingar i eget intresse och att det nog inte
bereder organisationerna något större besvär att inge dessa redan upprättade hand
lingar till rådet. Vi har därför funnit att de bidragsberättigade organisationerna även

med det reformerade bidragssystemet bör inge bestyrkt ekonomisk redovisning och
verksamhetsberättelse på samma sätt som i dag.

Som har framgått av vad som sägs i avsnitt 5.4 föreslår vi att de bidragsberättiga

de organisationerna i samband med rekvisition skall redovisa hur mycket av det

nya generella bidraget som har fördelats till lokalavdelningarna. Detta är den enda
nya uppgift i förhållande till det nuvarande bidragssystemet som vi föreslår att
organisationerna skall behöva lämna med det reformerade bidragssystemet.
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Sammanfattningsvis kan man säga att det refonnerade bidragssystem som vi
föreslår inte är "krångligare" i fråga om de uppgifter som de bidragsberättigade

organisationerna behöver lämna än det nuvarande. Det reformerade bidragssystemet
blir också enklare än det nuvarande genom att organisationerna bara behöver lämna
uppgifter en gång varje bidragsår i stället för två gånger. Med det reformerade
bidragssystemet behöver de bidragsberättigade organisationerna inte - som i det
nuvarande bidragssystemet - lämna uppgifter om antalet redovisade bidragsgrundan
de sammankomster vid ett särskilt tillfålle senast den 15 augusti varje år. Det
räcker om organisationerna lämnar dessa uppgifter i samband med ordinarie rekvi
sition av det nya generella bidraget senast den 1 oktober varje bidragsår. På detta
sätt får centralorganisationerna lite längre tid på sig att sammanställa uppgifterna
om sammankomster från lokalavdelningarna och endast ett redovisningsdatum att

passa.

Senast den 1 oktober varje bidragsår bör statens ungdomsråd således ha alla de
uppgifter som behövs för att efter erforderliga beräkningar slutligt kunna fastställa
bidragsbeloppens storlek för organisationerna. Bidragsbeloppens storlek för bidrags

året bör kunna fastställas senast under november månad.

För att statens ungdomsråd med de fasta bidragsramar som det reformerade bi
dragssystemet innebär skall kunna utföra de beräkningar som erfordras för att
fastställa bidragsbeloppens storlek för de bidragsberättigade organisationerna, krävs
i princip att samtliga organisationer har lämnat bidragsgrundande uppgifter till
rådet. Om nu några bidragsberättigade organisationer inte lämnar in rekvisition i
rätt tid, skulle detta kunna innebära att bidragsbeloppens storlek inte kan fastställas
för samtliga organisationer. För att motverka sådana konsekvenser bör det vara
möjligt att besluta att en organisation som inte har lämnat in rekvisition i rätt tid

inte skall kunna få högre bidragsbelopp än det som utgick till organisationen för
det närmast föregående bidragsåret. Denna möjlighet bör uttryckligen framgå aven
ny bidragsförordning.

På detta sätt blir det möjligt för rådet att reservera ett högsta bidragsbelopp för de
försumliga organisationerna för att sedan utföra erforderliga beräkningar av bidrags
beloppens storlek för de övriga organisationerna. Ytterligare bidragsbelopp bör
naturligtvis inte betalas ut till de försumliga organisationerna förrän rekvisition har
lämnats.

Reglerna om förskott på och utbetalning av det nya generella bidraget kan också
förenklas i förhållande till det nuvarande bidragssystemet. Med det reformerade
bidragssystemet behövs nämligen inte längre några särskilda regler för förskott på
och utbetalning av bidraget till lokal ungdomsverksamhet. I det nuvarande bidrags
systemet får organisationerna ett särskilt förskott på bidraget till lokal ungdoms
verksamhet efter den 1 juli varje bidragsår. Detta förskott baseras på de samman-
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komster organisationerna har redovisat för två år sedan, dvs förskottet som be
talades ut efter den 1 juli 1989 och som avsåg bidragsåret 1989/90 baserades på
sammankomster som genomförts under bidragsåret 1987/88. Först sedan rekvisition
av bidraget till lokal ungdomsverksamhet inkommit senast den 15 augusti bidrags
året därefter regleras bidraget slutligt. Denna särskilda ordning för bidrag till lokal
ungdomsverksamhet, som har upplevts som krånglig och som sträcker sig över två
budgetår och tre verksamhetsår, kan slopas med det reformerade bidragssystemet. I
stället kan reglerna om förskott på och utbetalning av det nya generella bidraget
göras enhetliga enligt följande.

Efter den 1 juli varje bidragsår bör utbetalas ett förskott på det nya generella
bidraget motsvarande 40 procent av vad som utgick i bidrag till respektive organi
sation för föregående bidragsår. Organisationerna skall inkomma med rekvisition av
det nya generella bidraget senast den 1 oktober vaIje bidragsår. Till de organisa
tioner som i rätt tid har inkommit med rekvisition bör snarast därefter utbetalas
ytterligare förskott motsvarande 20 procent av vad som utgick i bidrag till respek
tive organisation för föregående bidragsår. Senast under november månad vaIje
bidragsår bör statens ungdomsråd kunna fastställa bidragsbeloppens storlek för varje
organisation. Därefter kan återstående del av det nya generella bidraget betalas ut
till organisationerna, dvs cirka 40 procent av bidragsbeloppet. Återstående del av
bidraget bör utbetalas med hälften efter den 1 januari och hälften efter den 1 april.

I samband med övergången till ett reformerat bidragssystem med fasta bidrags
ramar kan det bli nödvändigt med särskilda övergångsregler i fråga om bl a
förskott, t ex så att förskottet detta första bidragsår beräknas på det sammanlagda
belopp som utgick till respektive organisation i det nuvarande generella bidraget
och bidrag till lokal ungdomsverksamhet. Det bör som vi tidigare har sagt an
komma på statens ungdomsråd att ge närmare föreskrifter om förskott på och
utbetalning av det nya generella bidraget.
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6 HANDIKAPP· OCH INVANDRARORGANISATIONER

6.1 Allmänna överväganden

Handikapp- och invandrarorganisationer kan i det nuvarande bidragssystemet erhålla
generellt bidrag för sin ungdomsverksamhet enligt vissa särregler. Handikapp- och

invandrarrörelserna erhåller dessutom bidrag från särskilda anslag från andra
departement än civildepartementet.

Det förhållandet att det i det nuvarande bidragssystemet krävs särregler för att
handikapp- och invandrarorganisationer skall kunna erhålla bidrag för sin ungdoms
verksamhet från det anslag som är avsett för stöd till ungdomsorganisationerna
tyder enligt vår mening på att dessa organisationer har speciella förutsättningar och

svårigheter som ungdomsorganisationerna i allmänhet inte har. En viktig och
aktuell utvecklingslinje bakom statens stöd till föreningslivet är att de olika bi
dragsformerna renodlas och att en ökad samordning av olika bidragsformer sker.
Enligt vår mening bör man därför överväga om inte handikapp- och invandrarorga
nisationernas ungdomsverksamhet skulle kunna få ett bättre anpassat statligt stöd
genom att bidragsgivningen till denna verksamhet helt övertogs av de departement
som f n svarar för bidragsgivning till dessa rörelser och där specialistkunskap torde
finnas om deras speciella förutsättningar och svårigheter. Vi har emellertid inte
ansett att det ankommer på oss att i detta sammanhang göra sådana mera övergri
pande överväganden. Vi har i stället utgått från att handikapp- och invandrarorgani
sationernas ungdomsverksamhet även i fortsättningen skall kunna erhålla bidrag

från det anslag som är anvisat för stöd till ungdomsorganisationerna. Vi har då
koncentrerat oss på att utarbeta nödvändiga och ändamålsenliga särregler för
handikapp- och invandrarorganisationerna så att bidragssystemet kan anpassas även
till dessa organisationer.

I det följande behandlas handikapp- och invandrarorganisationer under skilda
rubriker.

6.2 Handikapporganisationer

I det nuvarande bidragssystemet kan en handikapporganisation som inte är en
renodlad ungdomsorganisation (dvs har minst 60 procent ungdomsmedlemmar) men
som har ungdomssektioner i sina lokalavdelningar få generellt bidrag. I stället för
kraven på minst 3 000 ungdomsmedlemmar och på lokalavdelningar i minst hälften
av landstingskommunerna, gäller att en handikapporganisation måste ha minst 500
ungdomsmedlemmar och lokalavdelningar i minst sex landstingskommuner. Även
reglerna för urtrappning gäller för handikapporganisationerna.
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Vi har funnit att de nu redovisade särreglerna för handikapporganisationerna är
ändamålsenliga och i huvudsak bör behållas i ett refonnerat bidragssystem. Det bör
dock i tydlighetens intresse betonas att med en ungdomssektion i en lokalavdelning
avses en sektion där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 7-25 år. En
handikapporganisation, som inte är en renodlad ungdomsorganisation, måste således
ha minst 500 medlemmar i sådana ungdomssektioner.

Det bör emellertid särskilt övervägas hur det nya generella bidraget bör fördelas
mellan handikapporganisationerna och de övriga organisationerna. Som framgår av
bilaga 4 erhåller handikapporganisationerna i det nuvarande bidragssystemet bidrag
med förhöjda belopp. Detta har lett till att handikapporganisationerna erhåller ett
förhållandevis högt bidrag i det nuvarande bidragssystemet.

Av de sammanlagt 61 organisationer som för närvarande erhåller generellt bidrag
är 9 handikapporganisationer. Dessa 9 handikapporganisationers andel av samtliga
organisationers ungdomsmedlemmar, aktiva lokalavdelningar och redovisade sam
mankomster var för bidragsåret 1989/90 följande.

Handikapporganisationernas andel

Ungdomsmedlemmar

Aktiva lokalavdelningar

Redovisade sammankomster

cirka 2,8 procent

cirka 1,1 procent

cirka 0,5 procent

De 9 handikapporganisationernas andel av det nuvarande generella bidraget var
10,81 procent.

Ett annat mått på handikapporganisationernas del av det nuvarande generella
bidraget är att dela antalet ungdomsmedlemmar, antalet aktiva lokalavdelningar
respektive antalet redovisade sammankomster med det totala belopp som handi
kapporganisationerna respektive de övriga organisationerna erhåller i generellt
bidrag. På detta sätt kan man få en uppfattning om vad det nuvarande generella
bidraget innebär utslaget på vaIje ungdomsmedlem, aktiv lokalavdelning respektive
redovisad sammankomst för handikapporganisationerna respektive de övriga organi
sationerna. Detta framgår av nedanstående tabell.
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Bidrag per
Organisationstyp ungdomsmedlem aktiv lok.avd. redov. sammank.

Handikapp 312 kr 58834 kr 930 kr

Kristna 67 kr 6 108 kr 35 kr

Nykterhet 59 kr 6 118 kr 59 kr

Politiska 67 kr 4 647 kr 75 kr

Invandrar 131 kr 19 832 kr 39 kr

Övriga 58 kr 4 579 kr 36 kr

Samtliga 71 kr 6 030 kr 47 kr

Anledningen till att handikapporganisationerna enligt det nuvarande bidragssystemet
erhåller ett så relativt högt bidrag är förmodligen att det har ansetts att handikappa
de ungdomar i allmänhet har speciella svårigheter att delta i föreningslivet. Deras
handikapp kan göra det svårt för dem att träffas och genomföra sammankomster i
samma utsträckning som icke handikappade ungdomar. Samtidigt kan det vara
särskilt viktigt för just de handikappade ungdomarna att komma ut ur en eventuell

isolering p g a sitt handikapp genom att de inom föreningslivets ram kan träffa
andra med likartade svårigheter (se t ex handikapputredningens betänkande SOU
1990: 19 sid 220, där det bl a sägs att "det är för alla grupper särskilt viktigt att i
ungdomsåren få tillgång både till kamratliv bland andra och bland dem som delar
erfarenhet av ett visst funktionshinder").

Härtill kommer att handikapporganisationernas rekryteringsunderlag bland barn och
ungdomar av naturliga skäl är begränsat. Det finns helt enkelt bara ett visst antal
barn och ungdomar med handikapp. Detta medför bl a att handikapporganisationer
na ofta har relativt få lokalavdelningar med ungdomssektioner och att ungdoms

sektionerna ofta måste täcka ett ganska stort geografiskt område för att få med ett
tillräckligt stort antal barn och ungdomar i sektionen. Detta kan i sin tur medföra
ytterligare praktiska svårigheter vid genomförandet av sammankomster, t ex p g a
långa och komplicerade resor.

Om det således är angeläget att handikappade ungdomar bereds möjlighet att träffa
ungdomar med likartade problem inom ramen för handikapporganisationen, är det
intressant att se hur väl handikapporganisationerna med nuvarande relativt höga
bidragsnivå lyckas genomföra redovisade sammankomster.
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Av de 9 handikapporganisationerna är det endast 5 som har redovisat någon
sammankomst överhuvudtaget för bidrag till lokal ungdomsverksamhet. Här bör
dock anmärkas att l handikapporganisation erhöll generellt bidrag först fr o m
bidragsåret 1989/90 och att den organisationen inte har hunnit redovisa några
sammankomster ännu.

Om man sätter antalet redovisade sammankomster i relation till antalet ungdoms
medlemmar får man följande resultat.

Organisationstyp Antal redov. sammank. per ungdomsmedlem

Handikapp 0,33

Invandrar 3,37

Kristna 1,91

Politiska 0,88

Nykterhets 1,01

Övriga 1,63

Samtliga 1,52

De nu redovisade förhållandena tyder enligt vår mening på att handikapporganisa
tionerna har en förhållandevis låg aktivitet i lokalavdelningarna, trots att de erhåller
ett relativt högt generellt bidrag. Det finns vidare enligt vår mening inte tillräcklig
grund för att anta att denna låga aktivitet beror på att det nuvarande, relativt höga,
generella bidraget till handikapporganisationerna skulle var otillräckligt för att
kompensera för de svårigheter dessa organisationer har att anordna och genomföra
sammankomster. Den relativt låga aktiviteten bland handikapporganisationerna beror
förmodligen på de svårigheter dessa organisationer har bl a p g a medlemmarnas
handikapp, men det finns samtidigt inte tillräcklig anledning att anta att organisa
tionerna skulle kunna överkomma dessa grundläggande svårigheter enbart genom
ett ytterligare förhöjt bidragsbelopp. Det måste i första hand vara handikapporgani
sationernas uppgift att stimulera barn och ungdomar så att de engageras och är
delaktiga i organisationernas verksamhet. Vad staten kan göra genom den nu
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aktuella bidragsgivningen till organisationerna är att se till att bidragssystemet är så
konstruerat att det stimulerar även handikapporganisationerna att öka den lokala
aktiviteten bland handikappade barn och ungdomar.

Det nu sagda föranleder oss till slutsatsen att handikapporganisationerna i princip
bör få bidrag efter samma grunder som övriga organisationer i ett reformerat
bidragssystem, vars syfte är att öka den lokala aktiviteten. Emellertid har vi funnit
att viss hänsyn bör tas inom bidragssystemets ram till de svårigheter och de ökade
kostnader som handikapporganisationerna generellt sett kan antas ha p g a med
lemmarnas handikapp. Man måste därvid enligt vår mening beakta att det aktuella
statsbidraget först och främst syftar till att stödja ungdomsverksamheten inom
organisationen. Statsbidrag till handikapporganisationerna utgår från ett särskilt
anslag under socialdepartementet. De 9 handikapporganisationer som f n erhåller
generellt bidrag från statens ungdomsråd - eller deras moderorganisationer - erhöll
för övrigt närmare 40 miljoner kr för budgetåret 1989/90 från socialdepartementets
särskilda anslag för handikapporganisationer.

Vi har sammanfattningsvis funnit att handikapporganisationernas ungdomsverksam
het bör erhålla det nya generella bidraget enligt samma grunder som gäller för de
övriga organisationerna, men att handikapporganisationerna därvid bör erhålla ett
förhöjt belopp. Detta kan lämpligen ske genom att beloppen för det nya grund
bidraget och det nya rörliga bidraget höjs för handikapporganisationerna. Ett
riktmärke vid denna förhöjning av bidragsbeloppen bör vara att handikapporganisa
tionernas grundbidrag bör multipliceras med cirka 1,5 och deras rörliga bidrag per
aktiv lokalavdelning med cirka 2. Dessutom bör varje sammankomst som handi
kapporganisationerna genomför och redovisar berättiga till dubbelt aktivitetsbidrag
genom att antalet redovisade sammankomster multipliceras med 2.

6.3 Invandrarorganisationer

I det nuvarande bidragssystemet kan en invandrarorganisation som inte är en
renodlad ungdomsorganisation (dvs har minst 60 procent ungdomsmedlemmar) men
som har ungdomssektioner i sina lokalavdelningar få generellt bidrag. I stället får
kraven på minst 3 000 ungdomsmedlemmar och på lokalavdelningar i minst hälften

av landstingskommunerna, gäller att en invandrarorganisation måste ha minst 1 500
ungdomsmedlemmar och lokalavdelningar i minst sex landstingskommuner. Även
reglerna får urtrappning gäller för invandrarorganisationerna.

Vi har funnit att de nu redovisade särreglerna för invandrarorganisationerna är
ändamålsenliga och i huvudsak bör behållas i ett reformerat bidragssystem. Det bör
dock i tydlighetens intresse betonas att med en ungdomssektion i en lokalavdelning
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avses en sektion där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 7-25 år. En
invandrarorganisation, som inte är en renodlad ungdomsorganisation, måste således
ha minst l 500 medlemmar i sådana ungdomssektioner.

Som framgår av bilaga 4 erhåller invandrarorganisationerna i det nuvarande bi
dragssystemet generellt bidrag med förhöjt grundbidrag. Dessutom erhåller invand
rarorganisationerna rörligt bidrag per ungdomsmedlem redan fr o m medlem nr
l 501.

Vi har funnit att det i ett reformerat bidragssystem, där den lokala aktiviteten utgör
den främsta fördelningsgrunden för statsbidrag, inte finns något behov av att
särbehandla invandrarorganisationerna i fråga om bidragsbeloppens storlek. I
förhållande till de övriga organisationerna redovisar invandrarorganisationerna
nämligen ett mycket högt antal genomförda sammankomster. Invandrarorganisatio
nerna redovisar således hela 3,37 sammankomster per ungdomsmedlem, medan
genomsnittet för samtliga organisationer är 1,52 (se tabellen på sid 39). Enligt vårt
förslag till reformerat bidragssystem finns det vidare inte kvar något rörligt bidrag
per ungdomsmedlem. Invandrarorganisationer kan för övrigt erhålla statsbidrag
genom Statens invandrarverk.

Invandrarorganisationerna bör således i ett reformerat bidragssystem kunna få
statsbidrag med samma belopp som övriga organisationer utan att detta behöver
innebära att invandrarorganisationerna som grupp skulle förlora alltför mycket
statsbidrag. Man skulle också kunna säga att ett bidragssystem som premierar
främst den lokala aktiviteten passar de relativt aktiva invandrarorganisationerna
bättre än det nuvarande bidragssystemet.
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7 ETT NYTT SÄRSKILT BIDRAG

Vi har som tidigare sagts funnit att det vid sidan av det nya generella bidraget bör
finnas kvar ett särskilt bidrag.

I det nuvarande bidragssystemet kan särskilt bidrag utgå såväl till erkända stats
bidragsberättigade ungdomsorganisationer som redan får generellt bidrag som till
andra ungdomsorganisationer. För att statens ungdomsråd skall få ge en ungdoms
organisation särskilt bidrag krävs i stort sett endast att det finns "särskilda skäl".
En organisation som erhåller särskilt bidrag har för närvarande rätt att även erhålla
bidrag till lokal ungdomsverksamhet.

För närvarande erhåller 12 organisationer särskilt bidrag år från år som ett gene
rellt stöd till sin centrala verksamhet.

Statens ungdomsråd har tillsatt en bidragsgrupp för att se över bidragsgivningen till
dessa 12 organisationer och för att försöka finna riktlinjer för hur det särskilda
bidraget bör fördelas. Gruppens arbete vilar emellertid i avvaktan på resultatet av
denna översyn av bidragsreglerna.

Rätten för de organisationer som erhåller särskilt bidrag att även erhålla bidrag till
lokal ungdomsverksamhet kommer att falla bort i ett reformerat bidragssystem där
det endast finns ett generellt bidrag och ett särskilt bidrag och där bidraget till
lokal ungdomsverksamhet har kopplats samman med det nya generella bidraget.
Detta innebär emellertid inte att det belopp som hittills har tillfallit de organisatio
ner, som erhåller särskilt bidrag, i bidrag till lokal ungdomsverksamhet automatiskt

kommer att i stället tillfalla de organisationer som erhåller generellt bidrag. Som vi
kommer att redogöra för i avsnitt 9.1 bör det belopp som f n utgår i form av

bidrag till lokal ungdomsverksamhet i stället delas upp mellan de organisationer
som erhåller generellt bidrag respektive särskilt bidrag.

Vi har funnit att det nya särskilda bidraget bör kunna disponeras lika fritt som
hittills. Vid fördelningen av det nya särskilda bidraget bör man emellertid särskilt
kunna beakta att nya ungdomsrörelser och s k generationsövergripande organisatio

ner som engagerar många ungdomar bör kunna få stöd från detta bidrag. Man bör
också kunna beakta sådana faktorer som att det nya särskilda bidraget bör främja
samarbete mellan organisationer och stimulera till nya verksamhetsformer.

Det nya generella bidraget har utformats så att det i första hand skall stimulera
organisationerna att öka sin lokala aktivitet. I det nuvarande bidragssystemet har en
organisation som erhåller särskilt bidrag rätt att erhålla även bidrag till lokal
ungdomsverksamhet. Denna rätt kommer som sagt att bortfalla i ett reformerat
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bidragssystem där det generella bidraget och bidraget till lokal ungdomsverksamhet
har kopplats samman. Dessa förhållanden bör enligt vår mening också inverka vid

beräkningen och fördelningen av det nya särskilda bidraget.

Enligt vår mening bör man vid beräkningen av det nya särskilda bidraget särskilt
beakta att även detta bidrag bör stimulera till ökad lokal aktivitet. En möjlighet att
göra detta kan vara att beräkna det särskilda bidragets storlek efter det antal
sammankomster som organisationen redovisar. Begreppet sammankomst skulle
därvid ha samma innebörd som i samband med det nya aktivitetsbidraget. Däremot
behöver inte storleken på ett särskilt bidrag som beräknats efter antalet redovisade
sammankomster vara kopplat till storleken på aktivitetsbidraget. Beloppet per

sammankomst kan således variera för att man på bästa sätt skall kunna anpassa
stödet till vaIje enskild organisation.

Med en sådan beräkningsgrund för det nya särskilda bidraget bör det bli möjligt att
ge ett riktat stöd till s k generationsövergripande organisationers ungdomsverksam
het. En bidragsrundande sammankomst måste samla minst fem ungdomsdeltagare.
Eftersom man kan använda antalet sådana sammankomster med ungdomar som
beräkningsgrund för bidraget, kan det särskilda bidragets storlek automatiskt
anpassas efter hur pass omfattande ungdomsverksamhet den generationsövergripan
de organisationen bedriver.

Den angivna beräkningsgrunden bör också vara väl lämpad för att stödja nya
ungdomsrörelser som inte ännu uppfyller alla villkor för att få generellt bidrag.
Eftersom bidragets storlek kan göras beroende av hur pass omfattande verksamhet
som den nya ungdomsrörelsen förmår bedriva, kommer bidraget automatiskt att öka
i takt med att ungdomsrörelsen och dess verksamhet växer. Det nya särskilda
bidraget skulle på detta sätt närmast automatiskt kunna anpassas efter den nya
ungdomsrörelsens storlek och tillväxttakt.

Det bör ankomma på statens ungdomsråd att utarbeta ändamålsenliga riktlinjer för
det nya särskilda bidraget. Vi har inte sett det som vår uppgift att nu i detalj ange
vilka riktlinjer som bör användas och vilka organisationer som bör komma i fråga
för särskilt bidrag. Detta bör i första hand vara en uppgift för den för detta ända
mål redan tillsatta bidragsgruppen.

Om antalet bidragsgrundande sammankomster i vissa fall används som beräknings
grund för det nya särskilda bidraget, måste de organisationer som får sådant
särskilt bidrag redovisa dessa sammankomster trots att de inte längre har någon rätt
att erhålla bidrag till lokal ungdomsverksamhet. Första gången en organisation
ansöker om särskilt bidrag kan organisationen av naturliga skäl i allmänhet inte
uppge hur många bidragsgrundande sammankomster den har genomfört. Detta torde
innebära att ett beviljat särskilt bidrag nästan alltid måste bestämmas efter skälighet
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vid detta första bidragstillfälle. Om organisationen erhåller särskilt bidrag, bör det
dock i förekommande fall göras klart för organisationen att dess möjligheter att få
fortsatt särskilt bidrag kan vara beroende av att organisationen redovisar sina

bidragsgrundande sammankomster på i huvudsak samma sätt som i fråga om
generellt bidrag. Ansökningstidpunkten för det nya särskilda bidraget bör anpassas
med hänsyn härtill.

För att statens ungdomsråd skall kunna ge varje enskild organisation ett så väl
anpassat stöd som möjligt bör det finnas en möjlighet för rådet att förknippa ett
beviljat särskilt bidrag med villkor eller föreskrifter. Sådana villkor eller föreskrifter
kan avse t ex vad bidragsmedlen får användas till eller krav på viss redovisning.
Uppfyller inte den bidragsmottagande organisationen de föreskrivna villkoren bör

det vara möjligt för rådet att kräva tillbaka utbetalade bidragsmedel. Möjligheten
att förknippa det nya särskilda bidraget med villkor eller föreskrifter, liksom
möjligheten att kräva tillbaka utbetalade bidragsmedel om villkoren eller föreskrif
terna inte uppfylls, bör uttryckligen framgå aven ny bidragsförordning.

Vad som nu har sagts om beräkningsgrunden för det nya särskilda bidraget skall
bara ses som en möjlig väg att beräkna det särskilda bidragets storlek. Liksom
hittills kan det i vissa fall behövas en mera skönsmässig bedömning av hur stort
bidragsbelopp en organisation bör erhålla. Det bör också vara möjligt att bevilja
särskilt bidrag som ett verkligt engångsbelopp för t ex en viss angelägen tillfällig
verksamhet. Överhuvudtaget bör det nya särskilda bidraget kunna disponeras lika
fritt som hittills.
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8 75·PROCENTSREGELN

I det nuvarande bidragssystemet får det sammanlagda beloppet av generellt bidrag
och särskilt bidrag som utgår till en organisation inte överstiga 75 procent av
organisationens centrala kostnader. Denna s k 75-procentsregel avser således den
centrala ungdomsorganisationens kostnader för central verksamhet och inte t ex
lokalavdelningarnas kostnader för att genomföra den lokala verksamheten.

I vårt förslag till ett reformerat bidragssystem har det generella bidraget och
bidraget till lokal ungdomsverksamhet kopplats samman till ett nytt generellt bidrag
som syftar till att stimulera till ökad lokal aktivitet. Vi har vidare funnit att organi
sationerna själva bör få bestämma hur de skall använda det nya generella bidraget
så länge användningen av medlen leder till ökad lokal aktivitet. Inget hindrar
således att den centrala ungdomsorganisationen, om den finner detta ändamålsen
ligt, lämnar hela eller stora delar av det nya generella bidraget vidare till den
lokala nivån i organisationen. Man kan säga att det nya generella bidraget inte är
lika hårt knutet till den centrala organisationen och dess centrala kostnader som det
nuvarande generella bidraget.

Syftet med det reformerade bidragssystemet är att stimulera till ökad lokal aktivitet.
Det bör därför inte finnas några regler i det reformerade bidragssystemet som
försvårar för organisationerna att, om de så finner lämpligt, slussa bidragsmedlen
vidare till den lokala nivån där denna aktivitet bedrivs. Det kan av bl a dessa skäl
sättas i fråga om det är lämpligt att i ett reformerat bidragssystem behålla en 75
procentsregel som endast tar sikte på centrala kostnader.

Grunden för ett aktivt föreningsliv på lokal nivå är ofta människors ideella insatser
och engagemang i föreningens verksamhet. Sådana ideella insatser bör enligt vår
mening uppmuntras även på central nivå inom föreningslivet. Kan en organisation
bedriva en omfattande verksamhet utan att behöva bygga upp ett kostsamt centralt
kansli, bör detta ses som något positivt. Detta kan tyda på ett stort ideellt engage
mang även på central nivå.

Enligt vår mening kan den nuvarande 75-procentsregeln innebära att organisationer
na på ett inte önskvärt sätt "tvingas" bygga upp kostsamma centrala kanslier för att
få ut fullt bidrag. Det bör i stället stå organisationerna helt fritt att själva bygga
upp organisationsstrukturen på det sätt som passar respektive organisation bäst.
Finner organisationen det lämpligt att bedriva sin verksamhet med ett litet centralt
kansli byggt på ideella insatser och i stället använda bidragsmedlen till lokal
verksamhet, bör bidragsreglerna inte lägga hinder i vägen för detta.
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Vi har sammanfattningsvis funnit att det inte är ändamålsenligt att ha kvar den
nuvarande 75-procentsregeln i ett reformerat bidragssystem. Eftersom statsbidraget i
det reformerade bidragssystemet skall utgå med den lokala aktiviteten som främsta
fördelningsgrund, stimuleras organisationerna att använda bidragsmedlen på det sätt
som bäst stimulerar denna aktivitet. Används bidragsmedlen på ett sätt som inte
leder till ökad lokal aktivitet, kommer statsbidraget automatiskt att sjunka. Dessa
förhållanden bör enligt vår mening vara en tillräcklig garanti för att bidragsmedlen
används av organisationerna på bästa sätt. Vi har därför funnit att det inte är
nödvändigt att i ett reformerat bidragssystem ta in regler som begränsar organisa
tionernas möjligheter att få ett bidrag som motsvarar den verksamhet de bedriver.
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9 BERÄKNINGAR M M

9.1 Fördelningen mellan det nya generella bidraget och det nya särskilda
bidraget

Som tidigare har framgått föreslår vi att det i ett reformerat bidragssystem skall
finnas två typer av bidrag; generellt bidrag och särskilt bidrag. Det generella
bidraget bör bestå av ett grundbidrag för varje organisation, ett rörligt bidrag per
aktiv lokalavdelning och ett aktivitetsbidrag per redovisad sammankomst.

I det nuvarande bidragssystemet finns det också ett generellt bidrag och ett särskilt
bidrag. Dessutom finns det ett bidrag till lokal ungdomsverksamhet.

Det nya generella bidraget bör utgå enligt fastställda fördelningsgrunder som ett
mera reguljärt stöd till de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna,
medan det nya särskilda bidraget bör kunna användas lika fritt som hittills. Det
nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet har i det reformerade bidragssys
temet kopplats samman med det nya generella bidraget. Det är dock inte avsikten
att de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna skall erhålla hela
det belopp som i det nuvarande bidragssystemet utgår i form av bidrag till lokal
ungdomsverksamhet till samtliga ungdomsorganisationer. Det kan därför vara
intressant att se hur stor andel av det totala bidraget till ungdomsorganisationerna
som de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna för närvarande
erhåller.

Om man räknar bort de s k idrottsorganisationerna så erhöll ungdomsorganisatio
nerna totalt 16 734 252 kr i bidrag till lokal ungdomsverksamhet för bidragsåret
1988/89 avseende 1 394 521 genomförda sammankomster under detta bidragsår. De
61 erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationernas del av detta bidrag var
13 116 816 kr, eller 78,38 procent.

För bidragsåret 1989/90 finns sammanlagt 66 684 000 kr anslaget för generellt
bidrag och särskilt bidrag. Av detta anslag erhöll de 61 erkända statsbidragsbe
rättigade ungdomsorganisationerna sammanlagt 51 162 042 kr, eller 76,72 procent,
i generellt bidrag.

Detta innebär att de 61 erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna
erhöll sammanlagt 64 278 858 kr i generellt bidrag och bidrag till lokal ungdoms
verksamhet. Detta utgör 77,06 procent av det totala bidrag som utgick till samtliga
ungdomsorganisationer (exklusive de s k idrottsorganisationerna), 83 417 252 kr.
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Man kan säga att av den totala bidragsramen på 83 417 252 kr erhöll de 61
erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna 77,06 procent och övriga
organisationer 22,94 procent (19 138 394 kr).

Om man vill behålla denna fördelning i ett reformerat bidragssystem där bidraget
till lokal ungdomsverksamhet har kopplats samman med det nya generella bidraget,
bör således cirka 75 procent av det totala bidragsbeloppet till ungdomsorganisatio
nerna anslås för det nya generella bidraget och cirka 25 procent för det nya
särskilda bidraget. Vi förordar att en sådan uppdelning av det sammanlagda bi
dragsbeloppet sker.

Medel för det nuvarande generella bidraget och det nuvarande särskilda bidraget
anslås f n budgeuekniskt som en reservationsanslag, medan medel för det nuvaran
de bidraget till lokal ungdomsverksamhet f n utgår från ett förslagsanslag. Statens
ungdomsråd fastställer bidragsbeloppens storlek för det generella bidraget, medan
storleken på bidraget till lokal ungdomsverksamhet framgår direkt av bidrags
förordningen (12 kr per sammankomst). Det särskilda bidragets storlek bestäms i
princip från fall till fall av statens ungdomsråd.

I årets budgetproposition föreslås att medel för stöd till ungdomsorganisationerna
skall föras samman till ett enda reservationsanslag och att det således inte längre
skall finnas något särskilt förslagsanslag för bidrag till lokal ungdomsverksamhet

Utgångspunkten är således att medel för det nya generella bidraget och det nya
särskilda bidraget skall utgå från en enda reservationsanslag. Fördelningen av
bidragsmedlen mellan det nya generella bidraget och det nya särskilda bidraget
kan, liksom hittills, bestämmas av regeringen genom föreskrifter i regleringsbre~,

t ex så att minst 25 procent av de anslagna medlen skall användas för det nya
särskilda bidraget. På samma sätt kan regeringen även bestämma hur stor andel av
det nya generella bidraget som skall utgå i form av aktivitetsbidrag till samtliga
organisationer. Det kan naturligvis också helt överlåtas åt statens ungdomsråd att
bestämma i dessa frågor. I vart fall bör det, liksom hittills, av praktiska skäl finnas
en möjlighet för statens ungdomsråd att göra en viss omfördelning av anslaget
mellan de två bidragsformerna.

Det bör, liksom hittills, ankomma på statens ungdomsråd att bestämma vilka
organisationer som skall erhålla bidrag och bidragsbeloppens storlek för varje
organisation. Det bör i ett reformerat bidragssystem ankomma på statens ungdoms
råd att bestämma även storleken på aktivitetsbidraget per genomförd och redovisad
sammankomst.
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Förutsättningarna för det fortsatta resonemanget är således att medel för det nya
generella bidraget och det nya särskilda bidraget utgår från ett enda reservationsan
slag och att fördelningen av de anslagna medlen mellan dessa två typer av bidrag
har bestämts i regleringsbrev eller på annat sätt. Statens ungdomsråd har då ett
visst belopp att fördela för det nya särskilda bidraget och ett visst belopp för det
nya generella bidraget.

När det gäller det nya särskilda bidraget innebär detta inte några stora förändringar
gentemot det nuvarande bidragssystemet, där det nuvarande särskilda bidraget redan
utgår från ett reservationsanslag. Bidragsbeloppen för det nya särskilda bidraget bör
vidare liksom hittills i princip bestämmas från fall till fall, även om det är lämpligt
att statens ungdomsråd försöker att finna riktlinjer för bidragsbeloppens storlek.
Några beräkningar för fördelningen av det belopp som finns tillgängligt för det nya
särskilda bidraget har därför inte varit möjliga - eller nödvändiga - att göra.

Däremot kräver det nya generella bidraget, som är avsett som ett mera reguljärt
stöd till de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna, vissa be
räkningar. Det är i detta fall fråga om ett visst bestämt antal organisationer som
skall dela på ett visst bestämt belopp efter vissa fasta fördelningsgrunder. Detta
totala belopp för det nya generella bidraget skall utgå i form av grundbidrag,
rörligt bidrag och aktivitetsbidrag. Även aktivitetsbidraget skall, till skillnad från
det nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet, utgå från ett reservationsan
slag. Statens ungdomsråd måste då göra vissa beräkningar för att varje år kunna
fastställa storleken på grundbidraget, det rörliga bidraget och aktivitetsbidraget.

Innan vi går in på de beräkningar vi har genomfört för att se vad ett nytt generellt
bidrag skulle få för effekter för de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorgani
sationer som f n erhåller generellt bidrag, vill vi dock ta upp vissa osäkerhets
faktorer med sådana beräkningar.

9.2 Ett "mörkertal" i fråga om genomförda sammankomster

Huvuddelen av det nya generella bidraget bör, som vi tidigare har sagt, utgå med
den lokala aktiviteten som fördelningsgrund. Av de skäl som vi har redovisat i
avsnitt 5.3.2 har vi valt antalet sammankomster enligt det nuvarande samman
komstbegreppet enligt bidragsförordningen som fördelningsgrund för den del av det
nya generella bidraget som skall baseras på den lokala aktiviteten. Detta samman
komstbegrepp har varit i huvudsak oförändrat sedan bidraget till lokal ungdoms
verksamhet infördes 1971.



..
50

Eftersom ungdomsorganisationerna under så lång tid har fått statsbidrag med detta
sammankomstbegrepp som fördelningsgrund, skulle man kunna anta att i stort sett
samtliga sammankomster som dessa organisationer genomför skulle redovisas för
att få del av bidraget till lokal ungdomsverksamhet. Antagandet skulle således vara
att så gott som samtliga sammankomster som genomförs också redovisas i det
nuvarande bidragssystemet för bidrag. Om det vore på detta sätt, skulle det vara
enkelt att beräkna vilka effekter det nya generella bidraget med antalet redovisade
sammankomster som främsta fördelningsgrund skulle få för de enskilda organisatio
nernas bidragsbelopp.

Vi har emellertid funnit att mycket tyder på att man inte kan göra ett antagande
om att så gott som samtliga sammankomster som genomförs också redovisas för
bidrag i det nuvarande bidragssystemet. Vi har tvärtom fått anledning att anta att
ett relativt stort antal bidragsgrundande sammankomster genomförs i lokalavdel
ningarna utan att redovisas för bidrag i det nuvarande bidragssystemet.

Sedan en längre tid tillbaka redovisar endast cirka 60 procent av de erkända
statsbidragsberättigade ungdomsorganisationernas lokalavdelningar sammankomster

för bidrag. För bidragåret 1989/90 var andelen lokalavdelningar som redovisat
någon sammankomst för bidrag följande för de olika organisationstyperna.

Andel lokalavdelningar som redovisat minst l sammankomst

Kristna 57,84 procent

\....;
Politiska 56,40 procent

Nykterhet 63,64 procent

Handikapp 32,41 procent

Invandrar 70,82 procent

Övriga 65,50 procent

Samtliga 61,59 procent

6 erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer har inte redovisat någon
sammankomst alls för bidrag till lokal ungdomsverksamhet.
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Det har vid våra kontakter med organisationerna framkommit att många centrala
ungdomsorganisationer har svårt att förmå sina lokalavdelningar att redovisa
samtliga genomförda sammankomster för bidrag. Flera centrala ungdomsorganisatio
ner uppger att det genomförs många bidragsgrundande sammankomster i lokalav
delningarna som aldrig redovisas för bidrag. Efter vad vi har erfarit finns det inte
anledning att anta att alla de lokalavdelningar som inte alls redovisar någon
sammankomst för bidrag skulle sakna verksamhet.

Vi menar därför att det finns goda grunder för att anta att det finns ett ganska
betydande "mörkertal" av bidragsgrundande sammankomster som genomförs men
som av olika anledningar inte redovisas för bidrag. Vi har dock inte haft någon
möjlighet att undersöka hur stort detta "mörkertal" kan vara. Detta torde för övrigt
inte ens de centrala ungdomsorganisationerna ha någon säker uppfattning om.

Skulle de lokalavdelningar som inte redovisar någon sammankomst vara lika aktiva
som de lokalavdelningar som redovisar sammankomster, innebär detta att antalet
genomförda sammankomster skulle vara nästan dubbelt så många som antalet
redovisade sammankomster. Man kan i detta sammanhang också se till hur många
sammankomster som i genomsnitt redovisas av de lokalavdelningar som redovisar
någon sammankomst. Detta framgå av följande tabell.

Genomsnittligt antal sammankomster per aktiv lokalavdelning

Kristna 174 sammankomster

Politiska 62 sammankomster

Nykterhet l04 sammankomster

\-; Handikapp 63 sammankomster

Invandrar 512 sammankomster

Övriga 129 sammankomster

Samtliga 129 sammankomster

Man frågar sig nu vad det kan bero på att så många lokalavdelningar inte redovi
sar sina bidragsgrundande sammankomster för bidrag. Det kan naturligtvis i viss
mån vara fråga om ett informationsproblem. Ledarna ute i lokalavdelningarna
kanske inte känner till att det går att få statsbidrag för genomförda sammankomster
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eller hur man måste göra för att komma i åtnjutande av statsbidraget. Det kan
också vara så att ledarna ute i lokalavdelningarna tycker att det är besvärligt att
föra de närvarokort som krävs för att man skall kunna få bidrag.

Sådana faktorer som de nyss redovisade har säkerligen en viss betydelse, men vi
tror ändå att den främsta anledningen till att det finns ett "mörkertal" i fråga om
sammankomsterna är att det nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet är så
pass lågt.

När bidraget till lokal ungdomsverksamhet infördes 1971 var det tänkt att bidraget
skulle vara 10 kr per redovisad sammankomst. Detta belopp ändrades senare till
11 kr per redovisad sammankomst. När den nuvarande bidragsförordningen trädde i
kraft den 1 juli 1988 höjdes beloppet till 12 kr per redovisad sammankomst.
Bidraget per sammankomst har således varit i det närmaste oförändrat under snart
20 år. Det är självklart att penningvärdeförsämringen (inflationen) under denna
tidsperiod har urholkat värdet av bidraget för organisationerna.

Det är enligt vår mening mycket troligt att organisationerna har svårt att förmå
sina lokalavdelningar att redovisa genomförda sammankomster för bidrag när
lokalavdelningarna samtidigt kan se hur bidraget per sammankomst urholkas år från
år med inflationen. Det måste då vara svårt att motivera lokalavdelningarna och
deras ideellt arbetande ledare att föra närvarokort vid vaIje sammankomst och
sedan, fortfarande på ideell basis, sammanställa och redovisa uppgifterna för
bidrag. Bidraget per sammankomst har helt enkelt blivit för lågt för att det skall
vara värt denna möda. Detta är enligt vår mening en av de viktigaste orsakerna till
att inte samtliga genomförda sammankomster redovisas för bidrag och till att det i
det nuvarande bidragssystemet finns ett "mörkertal" med genomförda sammankom
ster som inte redovisas för bidrag.

Man kan också se till hur antalet redovisade sammankomster och antalet lokalav
delningar som har redovisat sammankomster har utvecklats genom åren. Detta
framgår av diagrammen i bilaga 6 och 7.

Med det nya generella bidraget används antalet redovisade sammankomster som
främsta fördelningsgrund. Detta gör att vaIje redovisad sammankomst blir mycket
mera "värd" för organisationen som helhet än i det nuvarande bidragssystemet.
Man kan också säga att det nya aktivitetsbidraget kommer att vara betydligt högre
per sammankomst än det nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet. Detta
bör leda till att den centrala ungdomsorganisationen kommer att försöka att mera
aktivt än hittills förmå lokalavdelningarna att redovisa sina genomf6rda samman
komster för bidrag och att öka antalet genomförda och redovisade sammankomster.
Hur organisationen bör stimulera sina lokalavdelningar till detta bör organisationen
emellertid själv få bestämma. Det väsentliga är att bidragssystemet i sig kan
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förväntas leda till att flera genomförda sammankomster än i dag redovisas för
bidrag. Idealet vore naturligtvis om samtliga genomförda sammankomster också

redovisades för bidrag och att det således inte fanns något "mörkertal". Först då
skulle man kunna vara säker på att få en rättvisande statistisk bild av utvecklingen

av antalet genomförda sammankomster och därmed av den lokala aktiviteten. Det

nya generella bidraget med dess betoning på den lokala aktiviteten medverkar dock
som sagt till att "mörkertalet" i fråga om sammankomsterna kan minska och till att

man därmed bör kunna få tillförlitligare statistik över den lokala aktiviteten.

Det nu sagda innebär också att antalet redovisade sammankomster troligen kommer
att öka i ett inledningsskede efter det att det nya generella bidraget har införts.
Eftersom vi inte känner till hur stort "mörkertalet" i fråga om sammankomsterna är

i dag, kommer vi inte heller att omedelban kunna avläsa om antalet genomförda

sammankomster ökar med det nya generella bidraget. Om antalet redovisade
sammankomster ökar efter införandet av det nya generella bidraget, kan detta bero
på att antalet genomförda sammankomster har ökat. Men det kan också bero på att

andelen redovisade sammankomster har ökat, dvs att organisationerna har genom

fört i stort sett samma antal sammankomster, men att de nu har redovisat en större
andel av dessa för bidrag. Först efter ett par tre år bör det vara möjligt att av

antalet redovisade sammankomster med någon säkerhet avläsa om det verkliga

antalet genomförda sammankomster ökar.

Eftersom vi i dag inte känner till hur stort "mörkertalet" i fråga om sammankom
ster är för vaxje organisation och vilka möjligheter varje organisation har att

minska detta "mörkertal", är det svårt att göra några exakta beräkningar av vad det
nya generella bidraget skulle kunna innebära för förändringar i fråga om bidragsbe

lopp för varje organisation. Det nya generella bidraget bör stimulera organisationer

na att redovisa så gott som samtliga genomförda sammankomster för bidrag, vilket

det nuvarande bidragssystemet inte kan sägas göra. Samtidigt saknar vi kunskap

om det verkliga antalet sammankomster som varje organisation har genomfört och

hur stor andel av dessa sammankomster som varje organisation för närvarande
redovisar för bidrag. Detta medför att beräkningar som baserar sig på det antal
sammankomster som organisationerna redovisar i det nuvarande bidragssystemet

blir ganska osäkra. Det ligger dock nära till hands att anta att de organisationer

som f n har en låg andel lokalavdelningar som redovisar sammankomster bör ha
lättast att minska "mörkertalet" genom att förmå lokalavdelningarna att redovisa
sina faktiskt genomförda sammankomster.

De nu redovisade svårigheterna att beräkna vilket belopp varje organisation skulle
komma att få i ett reformerat bidragssystem bör man hålla i minnet när vi nu
kommer in på de beräkningar som vi har utfört.
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9.3 Beräkningar

I det nuvarande bidragssystemet utgår cirka 20 procent av statsbidraget till de 61
erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna i form av bidrag till lokal
ungdomsverksamhet och cirka 80 procent i form av generellt bidrag. I ett reforme
rat bidragssystem med den lokala aktiviteten som främsta fördelningsgrund bör
huvuddelen (mer än 50 procent) av det nya generella bidraget utgå i form av
aktivitetsbidrag. Detta kan illustreras av följande tabell.

Bidragstyp

Aktivitetsbidrag

Övriga bidrag

Gamla systemet

ca 20 procent

ca 80 procent

Nya systemet

> 50 procent

< 50 procent

Det är självklart att en sådan kraftig ökning av den andel av statsbidraget som
utgår med den lokala aktiviteten som grund måste få ganska stora effekter på de
enskilda organisationernas andel av bidraget. De organisationer som har högst lokal
aktivitet kommer att få högst bidrag med det nya generella bidraget, medan organi
sationer med en relativt låg lokal aktivitet kan förväntas sträva efter att öka denna
aktivitet för att få ett högre bidrag. Detta är ju också själva huvudtanken bakom
det reformerade bidragssystemet.

Som vi tidigare har sagt bör det nya generella bidraget ha följande konstruktion.

* Grundbidrag med ett visst belopp per organisation

* Rörligt bidrag med ett visst belopp per aktiv lokalavdelning

* Aktivitetsbidrag med ett visst belopp per bidragsgrundande sammankomst

* Av det totala beloppet för det nya generella bidraget bör minst 50 procent utgå
i form av aktivitetsbidrag.

* Handikapporganisationerna bör erhålla bidrag med förhöjda belopp, varvid
grundbidraget bör multipliceras med cirka 1,5 och det rörliga bidraget och aktivi
tetsbidraget med cirka 2.

Även om det nya generella bidraget med nödvändighet måste innebära ganska stora
förändringar i fråga om bidragsbeloppens storlek för de bidragsberättigade organisa
tionerna, anser vi att man i ett inledningsskede bör sträva efter att dessa föränd-
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ringar skall vara så små som möjligt. Vi har därför funnit att den andel av det nya

generella bidraget som skall utgå i fonn av aktivitetsbidrag i ett inledningsskede

bör ligga så nära 50 procent som möjligt. På detta sätt blir förändringarna i
bidragsbeloppens storlek så små som möjligt även om det för en del organisationer

kan bli fråga om ganska stora förändringar.

Vi har genomfört olika beräkningar för att se vad det nya generella bidraget skulle
kunna innebära för förändringar i bidragsbeloppens storlek för de erkända stats

bidragsberättigade ungdomsorganisationer som f n erhåller generellt bidrag. Vi vill

emellertid åter igen betona att dessa beräkningar är behäftade med en ganska stor
osäkerhet och erinra om vad vi tidigare har sagt om "mörkertalet" i fråga om

sammankomster och om svårigheterna att förutse hur många genomförda samman

komster som respektive organisation skulle komma att redovisa med det nya

generella bidraget.

Vi har i våra beräkningar utgått från det belopp som i 1989/90 års budgetpro
position föreslås utgå till ungdomsorganisationerna för bidragsåret 1990/91,

89 751 000 kr (jfr kulturutskottets betänkande KrU 14, där en höjning av detta
belopp föreslås, och riksdagens beslut enligt rskr 160). I budgetpropositionen
föreslås dock att 2 300 000 kr av detta belopp får disponeras av regeringen för
aktiviteter inom ungdomsområdet. Till ungdomsorganisationerna återstår då

(89 751 000 - 2 300 000 =) 87 451 000 kr att fördela i det nya generella bidraget

och det nya särskilda bidraget. I enlighet med vad vi tidigare anfört förordar vi att

25 procent av bidraget skall utgå i fonn av det nya särskilda bidraget. För de
erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna återstår då
(87 451 000 X 0,75 =) 65 588 250 kr att fördela i det nya generella bidraget. Som

vi tidigare har sagt föreslår vi att minst 50 procent av detta belopp skall utgå i

form av aktivitetsbidrag.

I bilaga 9 redovisas ett exempel på en tänkt fördelning av det nya generella

bidraget med ett grundbidrag om 300 000 kr, ett rörligt bidrag om l 700 kr och

ett aktivitetsbidrag om 31 kr och med förhöjda belopp för handikapporganisationer

na. I exemplet redovisas även vilket sammanlagt belopp respektive organisation

erhöll i generellt bidrag för bidragsåret 1989/90 och bidrag till lokal ungdoms

verksamhet (bidragsåret 1988/89) enligt det nuvarande ("gamla") bidragssystemet
och hur stor förändring den tänkta fördelningen av det nya generella bidraget

skulle medföra. Beräkningarna av det nya generella bidraget är baserade på de
uppgifter som organisationerna har lämnat för bidragsåret 1989/90 (1988/89).

I exemplet har vi inte tagit med 5 organisationer (Barn- och ungdomsreumatiker

gruppen-BURG, Psoriasisförbundets ungdomsavdelning-PSO-Ung, Unga synskadade,
Kurdiska ungdomsförbundet och Svenska förbundet för internationella barnbyar)

som inte redovisat någon sammankomst alls för bidrag till lokal ungdomsverksam-
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het. Vi har inte heller tagit med 4 organisationer (Frälsningsarmens scoutförbund,

Kristna elevrörelsen/KRISS, De handikappades riksförbund-DHR-Ung och Svenska

Blå Stjärnans Riksungdomsförbund) som enligt det nuvarande bidragssystemet fick
generellt bidrag med sänkt belopp eftersom de inte längre uppfyllde alla krav i
bidragsförordningen (s k urtrappning). Att vi inte har tagit med dessa organisatio
ner i exemplet medför att det bidrag som övriga organisationer i exemplet ser ut
att få med det nya bidragssystemet har blivit något för högt.

I exemplet uppvisar Skytterörelsens ungdomsorganisation en mycket stor ökning av

sitt bidrag med det nya generella bidraget. Detta beror emellertid på att organisa

tionen fick generellt bidrag första gången bidragsåret 1988/89 och på att den s k

75-procentsregeln har tillämpats i det nuvarande bidragssystemet. Hade 75-procents

regeln inte funnits i det nuvarande bidragssystemet, eller hade organisationen
hunnit skaffa sig högre centrala kostnader, skulle organisationen med det nuvarande
bidragssystemet ha erhållit sammanlagt 3 912 150 kr i bidrag. Organisationen

skulle i sådant fall enligt beräkningarna erhålla cirka 14 procent högre sammanlagt
bidrag med det nya generella bidraget.

Det skall åter igen betonas att de nu redovisade beräkningarna är tämligen osäkra
och att flera organisationer som i exemplet ser ut att få en ganska stor sänkning av

bidragsbeloppet troligen har genomfört flera bidragsgrundande sammankomster än
vad de har redovisat för bidrag i det nuvarande bidragssystemet.

Det bör emellertid även betonas att de bidragsbelopp som har använts vid be
räkningarna i bilaga 9 endast är exempel på bidragsbelopp som kan användas med
det nya generella bidraget. Bidragsbeloppens storlek kommer naturligtvis, liksom
hittills, att variera med det totala belopp som finns tillgängligt för fördelning i det

nya generella bidraget. Även det nya aktivitetsbidraget kommer, till skillnad mot

det nuvarande bidraget till lokal ungdomsverksamhet, att variera år från år be

roende på tillgängliga medel. Detta är en följd av att medel för bl a det nya

generella bidraget anslås genom ett enda reservationsanslag. Detta förhållande

komplicerar naturligtvis något de beräkningar som behöver göras för att varje år

fastställa bidragsbeloppens storlek.

Det bör som tidigare sagts ankomma på statens ungdomsråd att bestämma bidrags

beloppens storlek år från år. Detta bör inte bereda ungdomsrådet några större
problem. De beräkningar som vi har utfört har gjorts med ett hos ungdomsrådet

redan tillgängligt datorbaserat kalkylprogram. Det har därvid visat sig vara ganska
okomplicerat att utföra beräkningar som visar utfallet av olika bidragsbelopp inom
en på förhand bestämd bidragsram. Även om således själva beräkningarna i sam

band med det nya generella bidraget har visat sig vara ganska okomplicerade, kan
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det inte uteslutas att ungdomsrådet med ett reformerat bidragssystem kan komma
att behöva t ex programvara som är speciellt anpassad för den relativt omfattande
bidragsgivning som ungdomsrådet administrerar.

Vi övergår nu till att behandla frågan om de organisationer som kommer att
erhålla sänkt bidrag med det nya generella bidraget bör erhålla kompensation för
detta under en övergångstid och hur en sådan kompensation i sådant fall skulle
kunna konstrueras.

9.4 Kompensation p g a det nya generella bidraget m m

Som vi har påpekat flera gånger tidigare måste ett reformerat bidragssystem
innebära ganska stora förändringar. En del organisationer kommer att få ett sänkt
bidragsbelopp. Detta beror dock i de allra flesta fall på att de organisationerna
redovisar en förhållandevis låg lokal aktivitet.

Det reformerade bidragssystemet är så konstruerat att det skall stimulera organisa
tionerna att öka sin lokala aktivitet. Om man nu skulle kompensera de organisatio
ner som med det reformerade bidragssystemet skulle erhålla ett sänkt bidragsbe
lopp, försvinner en viktig del av den stimulans som det reformerade bidragssyste
met är tänkt att ge de organisationer som redovisar en låg lokal aktivitet. Samtidigt
anser vi att det är oacceptabelt att vissa organisationer från ett bidragsår till ett
annat skall kunna förlora en stor andel av det bidrag de tidigare fått. Vi har därför
funnit att man under ett eller ett par år efter införandet av det reformerade bidrags
systemet bör ge viss kompensation till de organisationer som annars skulle erhålla
ett väsentligt sänkt bidragsbelopp.

Vissa variationer i bidragsbeloppens storlek måste dock även de erkända stats
bidragsberättigade ungdomsorganisationerna räkna med. Varje förändring i bidrags
beloppens storlek bör således inte föranleda kompensation. Vi har funnit att en
sänkning med 15 procent av det bidragsbelopp som organisationen erhöll med det
nuvarande bidragssystemet bör kunna accepteras.

Om man skulle kompensera de organisationer som anges i bilaga 9 så att dessa
enligt beräkningarna skulle erhålla en maximal sänkning av bidragsbeloppet med 15
procent, skulle detta innebära en kostnad om cirka 850 000 kr eller cirka 1,3
procent av det belopp som finns tillgängligt för fördelning i det nya generella
bidraget, 65 588 250 kr. Den verkliga kostnaden för en sådan kompensation efter
införandet av det nya generella bidraget är dock svår att beräkna, men den torde
hålla sig i den angivna storleksordningen.
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En eventuell kompensation till de erkända statsbidragsberättigade ungdomsorganisa
tionerna som erhåller generellt bidrag kan lämpligen ske genom att de aktuella
organisationerna erhåller särskilt bidrag som utfyllnad.

Vi förordar således att man under ett eller ett par år efter införandet av det nya
generella bidraget skall kompensera de erkända statsbidragsberättigade ungdoms.
organisationerna så att ingen organisation skall behöva erhålla en större sänkning
än 15 procent av vad som skulle ha utgått enligt det nuvarande bidragssystemet
och att kompensationen ges i form av utfyllande särskilt bidrag. Föreskrifter om
sådan kompensation kan lämpligen ges i regleringsbrev.

De organisationer som f n erhåller särskilt bidrag erhåller i princip bidrag med
belopp som bestäms från fall till fall. Även i ett reformerat bidragssystem är det
tänkt att storleken på det särskilda bidraget i princip skall bestämmas från fall till
fall efter de riktlinjer som tidigare har angetts. Några uttryckliga föreskrifter om
kompensation för de organisationer som f n erhåller särskilt bidrag behövs därför
inte. Det bör i stället ankomma på statens ungdomsråd, som för övrigt redan har
initierat en översyn av det särskilda bidraget, att lika fritt som hittills bestämma
bidragsbeloppens storlek för de nu aktuella organisationerna.

Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig att föreskriva att en organisation
med det reformerade bidragssystemet inte skall kunna erhålla mer än en viss
maximal höjning av sitt bidragsbelopp.

Vi har emellertid ansett att det i ett reformerat bidragssystem inte bör finnas regler
som hindrar en organisation från att erhålla ett bidragsbelopp som motsvarar den
verksamhet som organisationen bedriver. Skulle man införa sådana spärregler, tar
man också bort den stimulans till ökad lokal aktivitet som det reformerade bidrags
systemet är tänkt att ge.

Vi vill i detta sammanhang även ta upp frågor som berör ett par organisationer.

I det nuvarande bidragssystemet erhåller Verdandi enbart bidrag till lokal ung
domsverksamhet från statens ungdomsråd. I det reformerade bidragssystemet har
det generella bidraget och bidraget till lokal ungdomsverksamhet kopplats samman
till ett nytt generellt bidrag. Verdandi kan därför i ett reformerat bidragssystem inte
få fortsatt stöd i form av bidrag till lokal ungdomsverksamhet. Om Verdandis
ungdomsverksamhet skall erhålla stöd från statens ungdomsråd även i ett reforme
rat bidragssystem, bör Verdandi erhålla detta stöd i form av det nya särskilda
bidraget. Storleken på detta bidrag kan i så fall beräknas efter det antal bidrags
grundande sammankomster som Verdandi redovisar. På detta sätt stöds även i
fortsättningen endast Verdandis ungdomsverksamhet genom bidraget från statens
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ungdomsråd. Bedömningen av om och i vad mån Verdandi bör erhålla särskilt
bidrag i ett reformerat bidragssystem bör enligt vår mening ankomma på statens
ungdomsråd.

Som framgår av de beräkningar som redovisas i bilaga 9 tyder mycket på att
Elevorganisationen i Sverige skulle komma att erhålla ett väsentligt lägre bidrag
med det nya generella bidraget. Elevorganisationen är en ganska stor organisation,
men organisationen redovisar ändå anmärkningsvärt få bidragsgrundande samman
komster för bidrag. Enligt vad vi har erfarit beror detta till stor del på att Elevor
ganisationen främst bedriver sin verksamhet inom skolans ram. De sammankomster
organisationen genomför genomförs i allmänhet under skoldagen, vilket medför att
sammankomsterna oftast varar längst en lektionstimme, dvs 40 eller 45 minuter. En
bidragsgrundande sammankomst måste emellertid vara minst en timme.

Om det skulle vara så att Elevorganisationen lyckas bedriva en omfattande och
meningsfull ungdomsverksamhet inom skolans ram med sammankomster som varar
cirka 30-40 minuter, bör organisationen enligt vår mening kunna erhålla ett komp
letterande särskilt bidrag utöver det nya generella bidraget. Detta särskilda bi~ag

bör då beräknas efter antalet redovisade sammankomster som varat kortare tid än
en timme, men minst 30 minuter, och som i övrigt uppfyller kraven för en
bidragsgrundande sammankomst. Bidragsgivningen till Elevorganisationen i ett
reformerat bidragssystem bör enligt vår mening utredas närmare. En sådan ut
redning bör ankomma på statens ungdomsråd.
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10 NÄR BÖR DET REFORMERADE BIDRAGSSYSTEMET TRÄDA I
KRAFT?

Enligt utredningsdirektiven (bilaga 2) bör ambitionen vara att det nya bidragssyste
met skall kunna tillämpas redan under bidragsåret 1990/91, dvs redan från och med
den l juli 1990.

Som vi flera gånger tidigare har påpekat innebär det reformerade bidragssystemet
ganska stora förändringar i förhållande till det nuvarande bidragssystemet. Det
reformerade bidragssystemet betonar på ett helt annat sätt än det nuvarande be
tydelsen av att ungdomsorganisationerna bedriver och redovisar en omfattande lokal
aktivitet. De bidragsberättigade organisationerna bör därför enligt vår mening
erhålla en viss respittid innan det reformerade bidragssystemet böljar tillämpas. På
detta sätt får organisationerna under mellantiden tillfälle att bl a överväga hur de
bäst bör agera för att stimulera sina lokalavdelningar att öka den lokala aktiviteten
och att redovisa samtliga bidragsgrundande sammankomster som faktiskt genom
förs. Organisationerna behöver också visst rådrum för att förbereda sig för att helt
själva ta ansvaret för fördelningen av statsbidraget inom varje organisation. Om
organisationerna ges tillfälle till dessa förberedelser, är det också troligt att det
reformerade bidragssystemet kan ge bäst effekt på den lokala aktiviteten.

Rent hanteringsmässigt bör det reformerade bidragssystemet emellertid inte innebära
så stora förändringar i fråga om t ex tider för ansökan och rekvisition och de
uppgifter som därvid behöver lämnas. Viss tid erfordras dock för att statens
ungdomsråd skall ha möjlighet att utarbeta nödvändiga tillämpningsföreskrifter och
handläggningsrutiner. Det finns således i och för sig möjlighet att låta det reforme
rade bidragssystemet träda i kraft redan fr o m den l juli 1990.

Enligt vår mening bör det reformerade bidragssystemet träda i kraft tidigast bi
dragsåret 1991/92, dvs vid samma tidpunkt som statens ungdomsråd går över till
det nya systemet med treåriga budgetperioder. Även om det rent hanteringsmässigt
finns möjlighet att låta det reformerade bidragssystemet träda i kraft redan bidrags
året 1990/91, anser vi att det är helt oacceptabelt att ge de bidragsberättigade
organisationerna en kortare respittid än ett budgetår före ikraftträdandet.

Härtill kommer att en övergång till det reformerade bidragssystemet redan fr o m
den l juli 1990, skulle medföra nästan oöverstigliga svårigheter för organisationer
nas budgetplanering. Många organisationer har således inte det statliga budgetåret
som sitt budgetår, utan t ex kalenderår. De organisationer som visserligen har det
statliga budgetåret som sitt budgetår, torde vidare i allmänhet ha beslutat budget
för kommande budgetår vid årsmöte eller liknande redan under våren 1990.
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I 1989/90 års budgetproposition föreslås som tidigare har redovisats att det särskil
da förslagsanslaget för bidrag till lokal ungdomsverksamhet skall tas bort och att
samtliga bidrag till ungdomsorganisationerna skall utgå från ett enda reservationsan
slag. Vidare föreslås att de s k idrottsorganisationerna inte längre skall få bidrag
till lokal ungdomsverksamhet från statens ungdomsråd. Om dessa föreslagna
förändringar genomförs fr o m den 1 juli 1990, torde det bli nödvändigt med vissa
justeringar i bidragsförordningen (bilaga 3) även om det reformerade bidragssyste
met inte träder i kraft det datumet.

För det första måste andra punkten i 12 § bidragsförordningen, som anger att
bidrag till lokal ungdomsverksamhet lämnas till de s k idrottsorganisationerna, tas
bort. Efter den 1 juli 1990, då statens ungdomsråd således inte längre förfogar över
några medel för idrottsorganisationerna, kan något bidrag till idrottsorganisationerna
nämligen inte betalas ut från ungdomsrådet.

För det andra torde det inte vara lämpligt att i bidragsförordningen (14 §) ange att
bidrag till lokal ungdomsverksamhet lämnas med 12 kr per sammankomst när detta
bidrag inte längre utgår från ett förslagsanslag. I stället bör man föreskriva att
bidrag lämnas med det belopp som statens ungdomsråd bestämmer. På detta sätt
får rådet en möjlighet att inom reservationsanslagets ram och med beaktande av
antalet redovisade sammankomster räkna ut hur stort bidraget kan vara för varje
sammankomst.

Övriga föreskrifter som kan behövas för fördelningen av det gemensamma reserva
tionsanslaget mellan det generella bidraget, det särskilda bidraget och bidraget till
lokal ungdomsverksamhet torde kunna ges i regleringsbrev. Det kan dessutom bli
nödvändigt med vissa ändringar i statens ungdomsråds tillämpningsföreskrifter till
bidragsförordningen.
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11 KOSTNADER

Vi har utgått från att medel för det reformerade bidragssystemet skall utgå från ett
enda reservationsanslag i enlighet med vad som föreslås i årets budgetproposition.
Kostnaderna för de bidrag som skall utgå i det reformerade bidragssystemet är

således helt beroende av hur mycket medel som anslås för detta ändamål. Dessa
kostnader behöver därför inte öka med en reformerat bidragssystem.

Vi har inte sett det som vår främsta uppgift att föreslå vilken total bidragsram som
kan vara lämplig i ett reformerat bidragssystem. Sådana förslag bör statens ung
domsråd få lämna i sina anslagsframställningar. Vi vill emellertid betona vikten av
att särskilt storleken på aktivitetsbidraget kan hållas på en hög nivå i det reforme
rade bidragssystemet.

Om det reformerade bidragssystemet skall stimulera organisationerna att öka sin
. lokala aktivitet, är det av yttersta vikt att bidraget per redovisad sammankomst inte

minskar i takt med att organisationerna redovisar fler sammankomster. Om organi
sationerna lyckas öka den lokala aktiviteten, vilket är statens syfte med bidragssys
temet, måste detta enligt vår mening också innebära att den totala bidragsramen
ökar. I annat fall kommer bidraget per redovisad sammankomst an minska, trots att
organisationerna har medverkat till att uppfylla statens syfte med bidragssystemet.
Detta skulle förmodligen av organisationerna upplevas som ett svek från statens
sida och det torde i sådant fall bli svårt att få organisationerna att fortsättningsvis
medverka till att uppnå statens mål med bidragsgivningen.

Vad sedan gäller statens ungdomsråds kostnader för administrationen av det refor
merade bidragssystemet, kan följande sägas.

I ett inledningsskede kommer det reformerade bidragssystemet förmodligen an
medföra något ökade kostnader i samband med att nya tillämpningsföreskrifter och
handläggningsrutiner utarbetas. Härtill kommer kostnader för information till
organisationerna om det reformerade bidragssystemet. Det torde enligt vår mening
vara svårt att klara av dessa ökade initialkostnader inom de budgetramar som
statens ungdomsråd f n har. En viss tillfällig medelsförstärkning kommer därför
förmodligen att bli nödvändig. Innan detaljerna i ett kommande bidragssystem är

kända, är det dock svårt att göra någon exakt uppskattning av dessa kostnader.

Tillämpningen av ett infört reformerat bidragssystem kommer emellertid troligen
inte att medföra några ökade kostnader för statens ungdomsråd i förhållande till det
nuvarande bidragssystemet. Det är dock möjligt att statens ungdomsråd inom en
nära framtid kan komma att behöva programvara som är speciellt anpassad för
administration av den relativt omfattande bidragsgivning som ankommer på ung-
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domsrådet. Detta behov finns dock även med det nuvarande bidragssystemet, men

härtill kommer att de beräkningar som erfordras för att bestämma bidragsbeloppens

storlek i ett reformerat bidragssystem är något mera omfattande och komplicerade

än i det nuvarande. Man kan således inte säga att det reformerade bidragssystemet
i sig kan förväntas medföra några ökade administrationskostnader för statens

ungdomsråd.

Härtill kommer kostnader för den uppföljning och utvärdering av bidragssystemet

som skall ske. Kostnaderna för den kontinuerliga uppföljningen av bidragssystemet

bör kunna finansieras inom befintliga kostnadsramar, eftersom statens ungdomsråd

redan i dag kontinuerligt följer upp bidragsgivningen och sammanställer inhämtade

uppgifter från organisationerna. Kostnaderna för den mera utförliga utvärdering av

bidragssystemet och dess effekter som skall ske med vissa intervall torde dock inte

rymmas inom de kostnadsramar som rådet f n har. Rådet har redan i dag vissa

resurser för utredningsverksamhet. Dessa resurser är emellertid begränsade och

enligt vad vi har inhämtat från utredningsenheten vid rådet finns inte utrymme för

någon mer kostnadskrävande utvärdering av bidragssystemet och dess effekter vart

tredje år.

Vi anser dock att det är mycket viktigt att statens ungdomsråd tillförs resurser som

gör det möjligt att hålla en nära kontakt med de bidragsmottagande organisationer

na. Sådana resurser finns inte i dag. Med ett reformerat bidragssystem där organi

sationerna lämnas stor frihet att själva bestämma hur bidragsmedlen skall användas,

blir det än viktigare att statens ungdomsråd har möjlighet att hålla en nära kontakt

med organisationerna och följa upp utvecklingen.

De uppgifter som organisationerna behöver lämna till statens ungdomsråd för

bidragsgivningen i ett reformerat bidragssystem är i huvudsak desamma som

organisationerna redan lämnar i det nuvarande bidragssystemet. Det reformerade

bidragssystemet kan därför inte i sig sägas medföra några direkta extra kostnader

för de bidragsberättigade organisationerna.
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12 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Inom det refonnerade bidragssystemets ram inhämtas uppgifter från de bidrags
mottagande organisationerna om bl a antalet medlemmar, antalet lokalavdelningar
och antalet redovisade sammankomster. Dessa inhämtade uppgifter bör ge en god
grund för en kontinuerlig uppföljning av bidragsgivningen och förhållandena bland
de bidragsmottagande organisationerna. En sådan kontinuerlig uppföljning bör ske
fortlöpande under de framtida treåriga budgetperioderna för att kontrollera hur de
bidragsmottagande organisationerna och deras verksamhet utvecklas. Det blir på
detta sätt också möjligt att snabbt under löpande budgetperiod reagera på eventu
ella alarmerande signaler i fråga om organisationernas utveckling.

Utöver denna kontinuerliga uppföljning bör man vart tredje år göra en mera
genomlysande utvärdering av organisationernas utveckling och av bidragssystemets
konstruktion och effekter. En naturlig utgångspunkt för denna utvärdering är
givetvis de uppgifter som organisationerna lämnat. För att kunna genomföra en så
genomlysande utvärdering som behövs för att se bl a i vad mån målen med
bidragssystemet uppfyllts kan det bli nödvändigt att inhämta andra uppgifter än de
som redan finns inom bidragssystemets ram. De återkommande utvärderingarna bör
så långt möjligt göras på likartat sätt så att jämförelser blir möjliga.

En viktig uppgift i samband med en sådan genomlysande utvärdering bör vara att
inhämta uppgifter om andra ungdomsorganisationer och ungdomsrörelser än de som
redan får bidrag för att undersöka om det är önskvärt och möjligt att stödja även

dessa organisationer på något sätt. På detta sätt kan man också i någon mån
jämföra dessa organisationers utveckling med hur de statsbidragsmottagande organi
sationerna har utvecklats i skilda hänseenden. Med ledning av sådana jämförelser
bör det vidare vara möjligt att få en uppfattning om vilka effekter statsbidraget har
på organisationernas utveckling och verksamhet.

Statens ungdomsråd har för övrigt redan initierat en undersökning som syftar till
att skaffa kunskap om rikstäckande organisationer som engagerar många ungdomar
men som inte uppbär statsbidrag. Målet med undersökningen är bl a att ta reda på
vilka sådana organisationer som finns och vad de har för verksamhet samt hur de

klarar sin ekonomi utan statsbidrag. Denna undersökning, som skall utföras under
våren 1990, torde kunna ge en god grund för en vidare kartläggning av dessa
organisationer inför en utvärdering av det refonnerade bidragssystemet.

En annan viktig uppgift i samband med utvärderingen bör vara att inhämta nännare
kunskap om hur verksamheten i organisationerna ser ut. De uppgifter som organi
sationerna lämnar inom bidragssystemets ram avser nämligen främst kvantitativa
uppgifter om t ex antalet medlemmar och antalet sammankomster. Det blir då
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viktigt att vid utvärderingen också beakta andra aspekter på verksamheten än de
som direkt framgår av de lämnade uppgifterna. Sådana aspekter kan vara t ex
antalet deltagande tonårsflickor, antalet deltagare som under ett år blivit med
lemmar i organisationen och hur många som deltar ofta i verksamheten samt hur
väl ungdomar är representerade i organisationens beslutande organ, såväl lokalt
som centralt.

Som har anmärkts i utredningsdirektiven (bilaga 2) och 1989/90 års budgetpro
position kommer Statskontoret att få ett uppdrag som rör uppföljning och utvärde
ring av det statliga stödet till föreningslivet. Statskontoret har nyligen inlett detta
arbete. Vi har dock redan under utredningsarbetets gång haft inledande kontakter
med Statskontoret angående en utvärdering av det reformerade bidragssystemet.
Statens ungdomsråd har för avsikt att fortsätta detta samarbete med Statskontoret.
Det är emellertid i dagsläget svårt att preciserat ange hur en utvärdering av det
reformerade bidragssystemet bäst bör ske.

Enligt vår mening bör en utvärdering - främst av kostnadsskäl - utgå från de
uppgifter som organisationerna lämnar till statens ungdomsråd i samband med
rekvisition. Av dessa uppgifter kan man bl a se om antalet redovisade samman
komster och ungdomsmedlemmar har ökat eller minskat. Med utgångspunkt från
resultatet av utvärderingen av de uppgifter som redan finns tillgängliga hos rådet,
bör man sedan avgöra i vilka avseenden ytterligare uppgifter behöver inhämtas och
hur detta bör ske. Syftet med utvärderingen bör främst vara att se vilka effekter
bidragssystemet har haft på den lokala aktiviteten och huruvida bidragssystemets
utformning har medfört några effekter som kan betecknas som negativa eller
oönskade.

En tanke bakom det reformerade bidragssystemet är att det skall stimulera till ökad

lokal aktivitet genom att den lokala aktiviteten används som främsta fördelnings
grund för bidraget. Samtidigt är en annan tanke bakom det reformerad bidragssys
temet att organisationerna skall ha full frihet att disponera över tilldelade bidrags
medel som de själva finner lämpligt. Eftersom organisationerna således har full
frihet att disponera över tilldelade bidragsmedel, torde det vara svårt att se några
direkta effekter av varje krona som har betalats ut i bidrag. Utvärderingen bör
enligt vår mening här i stället i första hand inrikta sig på en granskning av antalet
redovisade sammankomster; har antalet redovisade sammankomster ökat, kan man

förutsätta att det är en effekt av det reformerade bidragssystemet och att organisa
tionerna i allmänhet har använt bidragsmedlen "effektivt". I denna del skulle man
alltså söka svar på frågan om antalet redovisade sammankomster har ökat.

Som vi tidigare har sagt bör man vid en utvärdering även se om bidragssystemets
utformning har några effekter som kan betecknas som negativa eller oönskade och
inhämta närmare kunskap om hur verksamheten i organisationerna ser ut. Det är
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främst i denna del som det kan bli aktuellt att inhämta ytterligare uppgifter utöver
de som organisationerna lämnar i samband med rekvisition. Här bör man enligt vår
mening söka svar på bl a följande frågeställningar.

* Vilka typer av sammankomster har ökat respektive minskat; de "samhällsenga
gerande" eller "de mera lättupprepade" (jfr vad som sägs på sid 27)

* Vilka grupper av ungdomar har deltagit i sammankomsterna; deras ålder och
kön samt hur föreningsaktiva de är

* Hur väl har organisationerna lyckats att få med ungdomar utanför föreningslivet
i sin verksamhet? Är det främst de redan föreningsaktiva som deltar i verksam
heten?

* Hur ofta har samma person deltagit i organisationens verksamhet?

* Hur många deltagare har under ett år blivit medlemmar i organisationen?

* Hur väl är ungdomar representerade i organisationens beslutande organ?

En utredning som kan ge svar på sådana frågeställningar måste troligen av praktis
ka och kostnadsmässiga skäl begränsas till ett litet urval av organisationer vid varje
utvärderingstillfålle. Utredningen bör vidare så långt möjligt ske i frivilligt samar
bete med de berörda organisationerna. Det är i dagsläget inte möjligt att närmare
ange hur en sådan utredning bör läggas upp. För detta torde erfordras ett visst
förarbete för att se vilka möjligheter som finns att samla in relevanta data från
organisationerna och deltagarna i verksamheten. Den korta utredningstiden har
medfört att vi inte inom bidragsutredningens ram har hunnit utföra ett sådant
grundläggande förarbete.
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H 2. Bidrag till central och lokal
ungdomsverksamhet m. m.

1988/89 Utgift 58717441 1 Reservation
1989/90 Anslag 66684 ()()()2

1990/91 Förslag 89 7Sl 000

1 Summan av de bAda anslagen H 2 och H 3. - 97266404
2 Summan av de bAda anslagen H 2 och H 3. - 101600000

139757

BILAGA 1

Prop.1989/90:100
Bil. 15

Statsbidrag till ungdomsorganisationerna utgår enligt rörordningen
(1988:374) om statsbidrag tiD ungdomsorganisationer. Bidraget utgår till
centrala ungdomsorganisationer och tiD lokal ungdomsverksamhet.

För budgetåret 1989/90 finns två anslag uppförda på statsbudgeten för
dessa ändamål, nämligen H 2. Bidrag till centrala ungdomsorganisationer
m. m. och H 3. Bidrag till lokal ungdomsverksamhet. I det följande föreslås
att dessa anslag rörs samman, samtidigt som stöd till ungdomsverksamhet
inom idrotten i fortsättningen anvisas under elfte huvudtiteln.

Statens ungdomsråd

Bidrag till central ungdomsverksamhet

Bidragen till de centrala ungdomsorganisationerna har urholkats, och bör
återställas till den nivå som bidraget låg på i slutet av sjuttiotalet. Riksor
ganisationernas möjligheter att bedriva information och ledarotbildning
har kraftigt försämrats. Rådets beräkningar visar att det med nuvarande
bidragsram inte finns någon möjlighet att höja bidragsbeloppen rör de
organisationer som är inne i bidragssystemet ens så mycket att höjningen
kan antas motsvara de allmänna kostnadsökningarna. För budgetåret
1990/91 röreslår statens ungdomsråd en höjning med 20% eller med
13336800 kr.

Bidrag tilllok4l ungdomsverksamhet

Statsbidrag till lokal ungdomsverksamhet utgår enligt rörordningen
(1988:374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Statsbidrag till la
kal ungdomsverksamhet lämnas dels till ungdomsorganisationer som Br
bidrag från anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verk
samhet m. m., dels de organisationer som Br statligt organisationsbidrag
av medel som anvisas rör stöd till idrotten. Om det finns särskilda skäl kan
statens ungdomsråd bevilja också annan central organisation sådant bi·
drag. Statsbidraget utgår under budgetåret 1989190 med 12 kronor för
vatie bidragsberättigad sammankomst.

Ungdomsiidet gav i sin anslagsframställan för 1989190 ett rörslag till
rörändring av det lokala aktivitetsstödet. Kostnaden för detta rörslag be
räknades till 140000000 kr. Med anledning av att regeringen rör närvaran
de utreder det lokala aktivitetsstödets framtida utformning avstår rådet
från att avge ytterligare rörslag. Rådet föreslår en höjning med 38400000
kr. Rådet begär dessutom ytterligare 2 milj. rör ett särskilt s. k. tonårsstöd. 146
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roredragandeDS övenäpnden

Ungdomsorganisationerna har en betydelsefull uppgift i vårt samhälle.
Syftet med det statliga stödet till organisationerna är att dels främja en
demokratisk fostran, genom bams och ungdomars engagemang i förening
ar, dels medverka till meningsfull fritid.

Statsbidrag lämnas f. n. till ungdomsorganisationernas centrala verk
samhet samt som lokalt stöd till ungdomsverksamhet. Av det lokala stödet
bar en stor del av stödet anvisats som stöd till idrotten. I samdd med
bostadsministern förordar iag nu att idrottens del av det lokala aktivitets
stödet, som i dag redovisas under trettonde huvudtiteln, överförs till
anslaget E l under elfte huvudtiteln. Avsikten är att på detta sitt bättre
kunna renodla de båda olika stöden till lokal ungdomsverksamhet samt
samordna dessa med de centrala stöden till ungdomsorganisationerna
resp. idrottsorganisationerna. På detta sätt blir det enklare fOr respektive
organisation att utveckla sin egen särart.

Jagförordar dessutom att de nuvarande båda anslagen under civildepar
tementets huvudtitel för stöd till ungdomsverksamheten fOrs samman till
ett gemensamt anslag benämnt Bidrag till central och lokal ungdomsverk
samhet.

Statens ungdomsråd kommer att få ett särskilt uppdrag för att föreslå
nya regler för fördelning av bidrag till central och lokal ungdomsverksam
het. Det bör ankomma på regeringen att därefter besluta om vilka regler
som skall gälla.

Ambitionen är att det nya stödet skall kunna tillämpas redan under
budgetåret 1990/91.

Ett reformerat system bör vara så utfonnat att det skall ge en ökad
möjlighet för nya ungdomsrörelser och organisationer med generations
övergripande verksamhet att få stöd. Stödet skall också underlätta för or·
ganisationerna att nå nya grupper av ungdomar som inte redan är engage
rade i föreningsverksamhet.

Det finns därför starka skäl att förbättra stödet till lokal ungdomsverk
samhet. Genom att de nuvarande stödformerna till central och lokal
ungdomsverksamhet förs samman finns det förutsättningar att genomföra
en bredare och mer aktiv verksamhet.

Syftet med detta är att stimulera organisationerna att öka sin lokala
aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Fördelningsgrunden bör
motverka att en stor del av resurserna går till administration. Dessutom
måste organisationerna få större möjligheter att rikta sina insatser och
bestämma friare hur medlen skall användas.

Jag vill särskilt framhålla att ungdomsorganisationerna även i fortsätt
ningen bör garanteras ett visst centralt stöd för att täcka centrala baskost
nader. Sammanfattningsvis föreslås att 89751 000 kr. anvisas som stöd till
ungdomsverksamhet under detta anslag.

Jag har inte beräknat medel för något särskilt tonårsstöd utan räknar
med att denna aspekt kommer att vägas in i den nya bidragskonstruk
lionen.

Jag föreslår att 2300000 kr. av anslaget till central och lokal ungdoms-

verksamhet får disponeras av regeringen fOr aktiviteter inom ungdomsom
ddet.

Hemställan

Jag hemstiller att regeringen föreslår rilcsdagen
att till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m. m. för

budgetåret 1990/91 anvisa reservationsanslag på 89751 000 kr.

Prop. 1989/90: 100
Bil. 15
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REGElUNGSBESLUT
1990-01-25

BILAGA 2
9
ro 56/90

statens Ungdomsråd
Krukmakarqatan 19
116 51 stockholm

o

Uppdrag att utreda och 1.äJma förs1ag om en reformering av
statsbidraget ti11 ungdomsorganisationerna

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen 1990 (prop.
1989/90:100 bil. 2 sid. 10) uttalat att principerna för
statens stöd till föreninqslivet bör omprövas. Där angavs
att avsikten med bidragsgivningen bör vara tydligare och
att former för att bedöma effekter av stödet bör tas
fram. Olika typer av beslutsunderlag kan krävas för olika
typer av bidragsgivning.

Bidraget till ungdomsorganisationerna är en del av stat
ens totala stöd till föreningslivet. Viktiga mål för
ungdomsorganisationernas verksamhet är att bl.a. medverka
till att utveckla demokrati och rättvisa, stimulera till
samhällsengagemang, skapa bättre samhällsmiljöer och
bidra till jämlikhet mellan grupper oberoende av kön,
socialgruppstillhörighet, etnisk, geografisk eller ideo
logisk bakgrund, eller handikapp. Dessa mål skall
också vara vägledande för utformningen av det statliga
stödet.

Det nuvarande statsbidragssystemet till ungdomsorganisa
tionerna har flera brister. Reglerna är alltför detalj
styrande på organisationernas verksamhet. Det finns med
dagens bidragssystem få möjligheter att stödja nya orga
nisationer. Dessutom är det svårt att avläsa effekterna
av bidragsgivningen.

Uppdrag

Regeringen uppdrar åt statens ungdomsråd att utreda och
lämna förslag till en reformering av statsbidraget till
central och lokal ungdomsverksamhet m.m. under trettonde
huvudtiteln. De organisationer som får statsbidrag från
elfte huvudtitelns anslag stöd till idrotten skall inte
omfattas av det nya bidragssystemet.

Postadress

10333 STOCKHOLM
Blls6ksadren

Tegelbacken 2
Telefon

08-7631000
Telefax

OS·7231193



71Riktlinjer för uppdraget

En utgångspunkt för översynen bör vara att det nya stats
bidraget skall stimulera organisationerna att öka sin
lokala aktivitet och fl flera deltagare i verksamheten.

En annan viktig utglngspunkt vid översynen bör vara att
det reformerade systemet bör vara sI utformat att det
skall ge en ökad möjlighet för nya organisationer och
organisationer med generationsövergripande verksamhet
att få del av stödet. Det skall ocksl främja samarbete
mellan organisationer och stimulera till nya verksamhets
former.

Det reformerade bidragssystemet skall vara lätt att
tillämpa och våra enkelt att administrera. Det skall
ocksl g' lätt att rapportera uppgifter från den lokala
nivån till bidragsgivande instans.

En bedömning skall göras av vilken frihet som bör ges åt
organisationerna att själva bestämma hur medlen skall
användas.

Ungdomsrådet skall lämna förslag om hur en utvärdering av
bidragsgivningen skall kunna göras. Rådet skall därför
under utredningsarbetets gång ha kontakt med statskonto
ret. Enligt bUdgetpropositionen 1990 kommer statskontoret
att få i uppdrag att aktualisera tidigare kartläggningar
av det statliga stödet till föreningslivet, samt ta fram
ett underlag som gör det möjligt att bedöma i vilka fall
det finns behov aven fördjupad prövning baserad på
uppföljning och utvärdering av stödet.

Ungdomsrådet bör också göra noggranna beräkningar av
kostnaderna för ett nytt bidragssystem samt belysa de
ekonomiska konsekvenserna för olika organisationsgrupper.
Det nya systemet får inte ge automatiska volymökningar.
Rådet bör därvid beakta vad som sägs i dir. 1984:5 om
utredningsförslagens inriktning.

För vissa organisationer, t.ex. handikapp- och invandrar
organisationerna, bör ungdomsrådet särskilt överväga hur
det nya systemet skall tillämpas.

Kommunernas regler för lokalt aktivitetsstöd är i många
fall anpassade till det statliga stödet. Samråd bör
därför ske med de båda kommunförbunden.

Ungdomsrådet skall under utredningsarbetets gång på
lämpligt sätt inhämta synpunkter från ungdomsorganisa
tionerna själva. Samråd bör även ske med sveriges Riks
idrottsförbund.
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Inriktningen bör vara att det nya stödet skall kunna til
lämpas redan under budgetåret 1990-91.

Uppdraget skall redovisas till civildepartementet senast
den 30 april 1990.

på regeringens vägnar

!IJ.;./-Il/kJLÖ
M~Ut Wallstöm ~~~~~t IVa~~On\ ''\.

Kopia till

socialdepartementet
finansdepartementet
utbildningsdepartementet
arbetsmarknadsdepartementet
bostadsdepartementet
statskontoret
svenska kommunförbundet
landstingsförbundet
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Förordning
om statsbidrag till ungdomsorganisationer;

utfärdad den 26 maj 1988.

Rtltrinlen ~skrivtr'fll'j.nde.

Inl<&ondt IlesUIlIftWhtr

I f Denn. flIronlninl innehiller besllmmelser om stllsbid""lill cenl....
'" un,domsora.niSllion.. och liIIlohl unldomsvtrksamhel.

2 fBidral Ilmn.. i min ,'0 liII.ln. pi medel fllr ell Ar l sinder. Eu
~idral:"r.vstr lidtn den I juli-den 30 juni.

3 f FrA,or om bid"'l prövas av SI.lens unldoms"d.

Blclra,lIl1 ""Jr'" DncdomSOf'l.nlullontr

4 f BidraiIiII en cenl.... unl:domsor••niSllion Ilmnas l form Iv
I.•tnrrelll bidra,.
2. sink iiI bidra,.
Drl sammlnl••d. bidra.sbeloppel Br mots...... h61sl " procent ...

nralnisalionens kOSlnader.

Grotrf'l/, bidrall

S f Grne~1I1 bidra, l~mnlS lilI un.domsorpniSll;on snm CCnnm sina
Inkal.vdr'nin,ar bedriver en riksomflll.nde ..erks.mhtl i huvudSIk blInd
ha.." och un,dom.

För Irnerrlll b;dra. krlvs all
•. orllnisalionen Ir tn 1I1'ptn ••mmans'ulnin,' vilken mtdlemskaptt Ir

frivillit l•

2. orl.nisationen Ir sjl'..sllndi. och demokrlli.kl uppbYlllld mtd en
vtrb.mhtl lom inle slridtr mOl dtmokrllins iMtr.

J. ortanisaliontn hlr minst J 000 mtd'emmlr i Sldrlrn. 7-25 Ir och,"
dr". u1aör min" ro prOCtnl ... orlln;'.Iiontn, lOlal1 mtd'tm••nla'.

•. nrlani,a,iontn har lokal"..dtlnin,"r i minsl hllnen AV land"in"kom.
mUnrrna samt III

5. dtssa lokalavddninl:ar hlr lenomfört minsl del In,.I ,"mmankoms.
Irr ,nm "n,r, i fortsbif.rr som meddeiis,,, stllrn, un.domsrM.

'Jfr prop. 19117/88: 100 (bil. Il p. H 2 orh J). KrU II. nkr. 261.

SFS 1988: 374
lllkom frAn trycket
den 9 juni 1988

Mrd '.ndstinlskommun jlm'lllIs kommull som inte illclr Illndslln,s,
kommun. Vad som i denna förordninI: IVSts med Ioblndt'ninl: och
medlrm förkl.ras i 6 och 7 II. •

'I Mrd en 'ohl.vde'ninl: ... en unldom5orpnisalion I ..ses en sldln
Ivddnin.

I. som hlr .nlllil 'Iad.ar och Ir infllrd i UIlldornsor,"nis'lioIlens re,is.
ler över 'oka'"vdelnin,", och

2. i vilken del Ir medlemmarn. och OfIIn som ulses IV medlemmlrna
som brslular om avdr'ninl:ens verksamhel och ekonomi.

7' Med mrdlem i en uncdomsorpniSlliolllvscs den som
I. Ir Inslulen lilIlo"Ilvdr'nin. inom OfPnisllionen.
2. har slld.eenlil. mlljlil:heler IU plvrrkl brslul om orpnislliotlellS

verks.mhtl och inriklnintt Slml
J. har brl.II Irtill medlemsavgift som ora.niSltionen har fistsIlIII.

I I Belllmmelscm. i 5-7 If giller fllr handikappofl.nis.lioner och
inv.ndrarora.niSllioner med följ.nde .....ikel_.

1IIIIIel för brsllmmrlsema i 5 13 och 4 giller .tt II,SI' Iniilei medlem·
mir i 6!dram. 7-25 Ir skall y .... nlr del giller h.ndikapporalniSllioll.
~ och. nlr dtt I:llIer inv"nd..rora"niSltion. 1-'00. saml .u lokal.vdtl·
IIing.r skallIinnas i minsI SCII,"d'li"l:skommuncr. Som Iokallvde'ni"l: av
en ungdom,org.nisalion Br ock" dknas en unldom"eklion .'0 en lok••
handikappförening eller invandrarföreninl·

9 I Bidr.g limnas i form av IfUndbldral och rörtiII bid"'l:. Storleken pi
rörli.t bidr.1: sbllttrund.s pi

I. .nl.'et medlemm.r i I'drama 7-25 Ir och
2••n,.lel 'ohl.vdr'nin,.r vilka h.r g~nomfortminst det .111.1 Slmm.II·

komster lom Ing~s i förrskrin~r som mrddtl...v Slllens ungdomsrId.

18 f En uncdomsorpnisllion som Btt tttnerrlll bidral kan B sidini
bidrall ocksl för dc IvS följ.ndt bidr.gsl~n Ivrn om orp"is.lionen inle
längre uppfyller de villkor som .nges i 5 , J och 4 eller 8 I. Forts.n bidr.g
lämn.s med sinkl brlopp.

Silr.•lil, "ir/rn,

II I Om det finns slrskild. sUI. Br Ullcdomsrldel brvi'j. en UlledomS'
orllnisation hidr.g Ivrn om orl:.nis.tionen int~ hell uppfyller förutsitt·

ningarn. rn.ittl 5ellrr R,.
Ungdomsrldrl Ur vidarr hevilja rn ungdomsorganis.tinn bidrag utöver

drt gtnerrlla bidragr'. om organisalionrn, ..rhamhrl lir IV ~n sSdan
ki".k.ar an drn 'iirskill toor fr'mj.. rller nm d.. finn, annal ,I"kilt skil

for ,M.nl bidrol.

Rldrl' 111110.., ,,"gdom...rulmhrl

n I Bidralltlllokal un,dom,.rrksamhrtl.mn.. lill d.n cenlnlo org,ni.
~alion '\(lm (1,

..n~lllsbidr.1lenlicl 4 I denn. fllronlnl"l:. eller
~1.11i'1 ora.niSllionsbid"'l: ur medtl som .""lus Rlf lIöd liII Id""o

U I Om del finns slrsklldl skil. Br unl:domsrSdel bevilja ell ccnlral
or,,,niSllion bidr.c Iven om den In'e uppfyller f6rulsiUni"l:.m. ellIiI'
I~ I.

~ BId.... llmn.s med 12 kr. Rlf vlrje samm."ltomsl som
~pl.nerls och Inordnas ''0 en Iokall..delnin,1Y oralniSlIIonen.

2. Slml.r minsl fem delllllre I"d...m. 7-25 Ir och
J. v.rar mlnsl ell limme.
Den som samme dlC de'tar l mer In en samm.nlt_I Inom samma

OfI"niSllioll lir cnd.st rlknas med Yid Clllv dessa samm.nltomsler.

15 I Dcl lY bid.... rar bet.I" ut i l'lIrskotl enligt dc nlrmare ~sltriller

som tlflCdomsrldel meddellr.

6mp bcIII-'-

"I En orpniSll1on lOIll har moUlell bid.... Ir sltJldll atl Ilmna le
redovlsnlneshandllnPl' och den vcrks.mhclsbrrlUelsc lOIll unldomsrldcl
loesllmmer.

17 I Uftlldomsrldct It.n beslul. om IlffllcIalnlne lY bidral som har
!llmn." fe••ktill eller med fllr hoal brlopp.

II I Uncdomsrldtts beslut mil:t 'I clIer ,J I Br inte IIvrrklllll. Une·
d",",rtd~" beslul I lI..rigt en'il:l drnn" filrordninl flr IIv~rklal.s ho,
relerinlen.

"I UnIolomsrIdei lir meddda dc ~skrifter som brh6vs för verhli'·
li,hcten ''0 denna f6ronlninl.

De"nl förordlllnl lridtr I kraft dell I juli 1988. dA förordllinlfn
11971: l88) om lI.tsbidral till uncdomsOfJ.nil.'ion~r sbll upphörd .tt
"iII•. Äldre föreskrifter ttlller fortflrand~ i frSra om stals!>idral som .vser
lid före ikflfurldandr..

ULF lÖNNQVIST

H:J"' Ptllr'\On
tJord~ru~,drr"rrrmrnlr"
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Skolöverstyrelsens

fonattningssamling

StaltDI uDgdomsrldl flirtJlrlrter om "aubklrag till
uDldomsorgaDlutloDtrua. etDtrala och lokala ,ermmhd
1919·01·31

Med Itlld lY 19 , Rlrordnlnlm (SFS 1911:374) om .I.tsbldrallill uni·
domsorl.nisalioner Rlrestriver stilens unidomsrId löljlJlde.

laled.ade llestlmmelter

I' De pundllu.nde Msllmmdltm. om unsdomsors.niaationem.s
ritt tllllt.tsbidr.s Rlr den cmlral. och lobl. verb.mhelen Ilerfinn.1
Rlrordninllen (SFS 1918:374)om ItItsbidrall till unlldomsors.nis.tioner.

%, I dess. Rlreskriner 'Vles med
- bidrtJKs4r del budsetlr. dvs perioden den I juli - den 30 juni. Rlr

vilket bidrall ullllr.
- ,,"d"taKs"r del Ir rrln vilket IIPPslOer h.mlls Rlr .tt ligas till

'IIInd Rlr bidr.,.
I rrlll' om bidrl,liII central. unldomsorpnlsatloner motsYlrar un

derll,dret det rikenskaps. och verts.mhetslr som en or,.nlSltion h.r
.vduIII under nlrm.sl Rlre,lende bldr,s"r. Ener överenskommelse
med rldel bn en orSlnls'lion re,elmbsiJl.nvlnd. ett Innu tidi,,,e Ir
som underiiIsir.

I rrlll' om hidr.,lilllobl un,domsverts.mhet s.mm.nr.ller under·
I.sslret med bidrassiret.

RldnC till etlltnl ancdom!lOfllalsatloa

AIl....t

3' Bidllsellill en eenlr.1 un,domsora.nls'llon rlr mollv.1I hGllsI 75
pro~nllY orllaniSllionens cenllll. kostnader nlr

I. penonal. sbom Illner. soci.l••vsiner. resor och Ir.U.menten.
2. lobloch konlor. IIsom hYII.loblvlrd. porto.leleron.konlonm••

lerlll och konlonllllllltnln,.
3. IItblldnln,.
4. Inrorm'lion.
5. ors.niSllionsutvecklin, ••811
6. inlem.tionell vertsimhet.

SO-FS 1989:13
Ulkom frln trycket
den Urnan 1989

2

S().FS 1989:U RedoYlanlnl lY toltll.dmt. till ridet Iker IlImband -ec1 .nsatlll

om. respektive rehislllon .Y. ctIllnll bidral och .tan IVIe ora.nlsali.
nen. tosm.der lIIlder .nderl....ret.

Fllrh.ndibpp- och Inv.ndrarora.nlllllon ,'IlerIlt tostll'dsmlovh
nlnlell ....1I1Y1e de cmtral. kostn.dern. Rlr orpnilltionen. UII,doma
verb.mhel.

Ce.ftlh''',..

AIIm4"... jh,I4""",,.lir",,-'1, bil""

4 I En 10bl.Ydelnln,1OID ._1S , .ndrallyd:et punktm S flIrord·
Ilin,en (SFS 19SI:374) om stallbidrq till an,dOlllJftllnisatl_ .bll
h. Imomrllrt mind 110 ••mm.nkomster det lenaste bidn",m eller
verksamhtts.ret. MotmInnde R,t1Jlller r&r IInldomntlttioa .v lokal
h.ndik.pp- eller Inv.ndnrora.nislllon.

ora.nllllionm abII pi bqlnn kannallyrt. antald aammlllk_
ler med lokal.vdellllnpn. respektive un,domnd:lIonen. redoYlsnlnlar
r&r Iobh b1d.... lnnpport eller verksamhdsberlltdse.

5' MedenUIIldomsaeltllolllYm Ioblhandibpp- eDer Invandrarrllrt·
nln, .vses en atkllon

I. som bedriver verksamhet huvadsaklllm b1.nd blm och unidom.
2. I vllkm minst 60 procent lY medlemm.rn. 'r illdram. 7- 25 Ir

aamt
3. l vllkm det Ir medlemm.rn. I lettlonen och OrJIn 10ft! utses lY

daSlIOlD beslutIr om lektionens verksamhet och ekonomi.

6' OrJanlllllonen ....nkann.llyrt••In medlemllnlll med medlems
m.trikel och kopior lY Individuell. medlemsbtvls.

SmIlati", • ., bid,.t«

." Grundbldn,llmnu till .amtllp ora.niaationer 10ft! lir Imerelh
bidra..

RlltIlJl bidral IlmUl med visst belopp per b1dnppand.nde med·
Itm r&r det Inlll medlemmar 10m 6verltiltr 3 000. Invandrar. och han·
diltaPJlOfl.nlaatloner lir rllrliJl bldns Rlr det .nlll medlemmar 10m
llventiler I SOO respeWve 500. Medlemllnlllet ar eld 10m linde dm
.isl' d.,en p' oraanlsationens uaderl....r.

RllrliJl bldra,llmnas vid.re med visst belopp per lokal.vdelnin, re
spektive an,domsaektlon 10m. Bnltom Ilt uppfyll. de .lImlnn. nI",t·
.Ittninl.m., lY r'dd har bevllj.ts bldnlllll lobl unldomsverb.mhet
r&r mind en ..mm.nkomlt ander r&rqImde bidra...r.

A"I."
• I En orpnllltlon ltall.nalllta om alt bli erUnd IOft!ltIbbldraplltrlt·
lilad unsdomsorpnlaallon och dlnned erhllll amem'l bidra.. Sidan
.ns&ltIn skall h. Inkommit liII ridet am.st den I .prillm nlre respektl·
ve bidra,slr. ora.nlaalionen .bll SlmlidiJl Ilmn. dr uPPliher och
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h.ndlina.r .om framaAr.v den .nlllkninasbl.nke« lom rldellillh.nd.· SO-FS 1989:13
biller.

/tr1cvUllilJ" '" bidra,

'I V.rje ora.nisalion lom Ir erUnd som statsbidraBsberllliBad una·
domlorganisalion .kalllen.sI den I oklober varje lr inkomma med rek.
visition .v bidr.ael. Ora.niutionen Ikallsamlidi&,llmn. de uppainer
och h.ndling.r lom framlir av den rekvisitionsbl.nkellsom rldellln.
der ul lilI berllrda ora.niulioner. UppliRema lkall vu. beslyrkta av
.ukloriserad eller lodklnd revisor.

UlMIllinin, «11 prritJdurrin, tIr bidra,

10 I Del.v bidraael ulbetalas liII bidr.Bsberlllil.de ora.nisalioner ef
ler den I juli bidr.gslret utan retvisilion. BeIoppeI Ikall mouvara 40
procenI .v respeklive OfJaniulions bidral för förellende Ar.

Till de orBanisalioner som i rl" tid inkommil med rekvisilion och
bidraasarundande uppJiRer ulbelalas eRer den I oklober bidr.aslrel
yllerlilare belopp mOlsvarande 20 procenl av respektive orl.nilalions
bidraBIllr förellende lr. dock blIBIl lIenIlende del av lrell bidra&-

Sedan bidraBsbeloppellllr innevarande bidraaslr h.r f.slstlllls ulbe·
lal.s lIenIlende del .v oraanisalionens bidr.B med hlinen efter den I
janu.ri och hllften eRer den I april bidraaslrel.

Urr,a,,,,in,

II I En orlanisalion som inle .Inlre uppfyller kravel pi anlal bidrags.
grundande medlemm.r flr delllll'Sl. bidragslrel direfter enl1aslarund·
bidraa. Om oraanisalionen inle heller piföljande Ir uppfyller kravel UI·
air bidralslrel direfter end.sI ell halvtarundbidraa.

En oralnisalion som inle Ilnlre uppfyller kraven pi andel bidraasbe.
rllliBade medlemmar eller ,eolr.fislt spridnina'" loblavdelnina.r rlr
del fönla bidrag"rel direfler endasl bidr.a med Ire Ijirdedelar av vad
som sItuIIe ha uIgIII om kraven varil uppfyllda. Om organisationen inle
heller pllllljande Ir uppfyller Itraven ulllr bidragslret dlreRer endasI
bidral med hiiRen av vad 10m annan .kulle ha UI&'II.

Slnltlll .......

Ansllb"mm

12 I Ansllkan om sInItill bidrailnles Irligen och sbll halnkommillill
rldel senIlI den I oklober respektive bidraaslr. OrBaniulionen skall
umlidillllmna de upPBiRer och handlingar som framgAr av de ansllk·
ninlsblanketler som rldellillhandahlller.

Ansllkan behllver Inle inles
I. dl oraanisalionen erhlllil lenereIII bidraa eller bidrag I slnkild

ordninllllr bidraaslrel \981/88 och dlrener erhlllil enb.rtslnkill bi·
drag varje Ir.

2. dellr dl oraanisalionen anslIkI om all bli erUnd som slalsbidraas,
berllli,ad unadomsoraanlsatlon och rldel hlr Inlagil Insllkan. eller

3

4

SO-FS 1989:13 3. lOrdetir dl or,anisalionen belt rorlorar rlllen lillaenerelll bidra..
IdessI flll prll.lr rldd sjllvmlnl om oralnisllionen ....11 erhllll

Ilnkill bidrla.
Om en oralnlullOllIII&,s l" senlsl en viss dll redovl.. hur e« bevil.

j.lslnkill bidra, hlr Invlnll IllIer den dlgen 10m sista Insllltnin"'l
IOr pI~jlnde bidragslr.

/trhUitiOtl tIr bI4N1'

13 I De or'lnlsllioner som enllat 121 Indrl Ilycltel inle behllver inae
Insllkan om .Inltik bidra, och 10m enliat ridets beslut .kall ab""
bidral skall Knlll den I oltlober respektive bidra.,lr inkommi med
rekvisition. Orllni.allonen Ibll ..mtldiat Ilmnl de uppaina och hind·
Iinaar lom frlmalr IV den rekvisilionsbllnltell som ridet sinder ulliII
ballrda organisationer. UPPliRerna .bllvara bestyrltta IV IUIttoriserad
eller lodkInd revisor.

Ulber"I"I", «11 pmtJdUrrirtI •• bid""

14 I Till de oraanisllioner lom erhlllil lenereIII bidraa eller bidral i
sirskild ordninal'llr bidragslret 1981/88 och direner erblllil enblrt slr·
skilt bidrll vlrje Ir utbeIIlai bidraaet enlill sammi realer som IOr lene·
relll bidra..

Oldrae till lokal "ecdotUm'kJambet

An",II"". bestä",melser

IS I BidrlluIIlr I'lIr bidrlls,rundlnde .Immanltomsler under bidrals.
lrel. men oclt" fllr de aktiviteter som aenomfllns under de SiSlI 45 dl.
Ilml av I'lIrellende bldra..lr. om de inle har redovisalllldi'lre.

16' En 'Immantomll Ir mle bidrl,sgrundande
I. om Innal sllUbldrl, ulalr l'lIr ..mmlnltomslen.
2. om ..mminkomIlen hlr kommenielI karakllr och Ir enlrtbellld.

eller
3. om sammlnltomsten Ir en Ivaillsbela,d Itun.

Lo/uJ/ardr"'i",en6 "If"""
1'7 I Nlrvlroltort .bll I'lIr.s vid varje samm.nkomsL Den Insvari,e
ledlren skall inlyp alt uppaiRerni pi nlrvlrokortel Ir riktiga.

III Lokal.vdelninlen skall .enaSl .Irje hiivInskiRe redovis. Inlalet
bidr'lISarundande Iklivileter till r1kSOfllnis.tionen. eller. I'lIr IdrOllsor·
aanisalion.liII dislriklslOrbundeL I redovlsninaen flr medllS's Iklivi'e·
ler som hlr lenoml'llrlS de lilll 45 diiim. IV I'lIrealende kalenderh.lv.
lr. om de inle hlr redovisaIs lidiB.re.

Lokalsvdelninlens ordlllrande eller kassör saml revisor lkall inlYla
alt de uppaiRer lom lokalavdelninsen Ilmnal Ir riklial.
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Rilro"IIIIullrioll~ft$ 6.~,,"palld~ IIIIntI,

191 lliksorllnisllionen ltall Bljl dm lotall verkalmhden loriinisI,
tionen och Insvarat ~r III de uPPliOer och hindiiniar lom Ilus lill
llUnd Br rikaorllniSltionens rekvisition IV bidral I'lnsku.

IfIIs61ut.. om slnkJ/r lolutll bldnll

lO 1 En o"lnisalion hn IItllIh om aU bli beriIIilid Itt erhllll bidrl'
lill o"anisalionmllohll verbamhd. utan IUlIIlItidi&! erbllll bidra,
till den cenlrall verksambetCll. Sldln Ins6kan skall hl inkommil till
unidomsridet aenut dm I oktober respekllve bidra"'r. o,.anilltionen
skall samlidi&!llmnl de upp,iRer ocb hindIiniar som fl'lJllllr IV dm
InsllkninlSbllnketlsom un,domsrldet tillhandihIller.

Iliksor\llnisationer som emiller centrall bidra, ,enom ridet eller stat·
lilt orlanilllionlbidral ur medel som Invislts Br idronen Ir lutomi·

l
tiSkt berluillde till bidral ~r den lokiii verksamheten. Detta I'llljer lY
121 ~rordninlen(SFS 1988:374) om statsbidrll till unldomsorpnlsa.
tioner.

Ansökln behöver heller Inte Ini" om o'llnisationen bidraisiret
1981111 Ylr berluilld IU erhllla bidrl' Imom ridet ~r den lokalI,
men ej den centrlla, yerkslmheten. I detta rlll pröYlr ridet sjilymlnt
rluen till bidrll.

R~hinllo.. «IJ ,.'''''IIIIIilll II., bidnlltl

111 F6nkou pi bidrl,et utbetal.. till bidralSberitti'lde or,anisatio
ner ener den I juli bidrllslret. Beloppet baser.. pi 70 procent aY de
aktiYileter 10m or'lnisllionen erhlllit bidrl' för ~relllende Ir.

Ilekvisition IV bidra,et skall bl inkommit till unidomsrIdet senast
den 15 aUlusli enerbidralsl~sluL Or,lnisationen lItIII samtidi&!11m·
na de uPPllifter och hindIiniar 10m frlm,lr av den reltvisitionsbllnkell
som unidomsridet sinder ut till ber6rda orllnisationer. Upp,iReml
skall yara bestyrkta lY auktoriserad eller ,odklnd revisor.

Till de or'lnisltioner 10m I ritt tid inkommit med reltvisltlon och
bidrals,rundande upp,iOer utbeta'" eRer dm IS aupsti eOer bklrllS'
lrelsslut det slutJi&! risIstIlIda bidralsbeloppet med aydra, Br yad re·
spektiye or,anisation har erhlllit I f&nkoll f&r biclralslret.

n 1 Bidra,et shll utbetallsl .In helhet ay riltsorpnisationeml till de
bidrllSberluillde lokalaYdelnln,aml snarut ener det all lokaIlYdel·
ninllmas halvlnredoylsnina bar Inkommit.

O'l'lla bestlmmeber

13 1 En oralnisalion som rlr bidrla shll senast den I oktober Ylrje Ar
Ilmnl verkalmhetsberludse och ay luktoriserid eller aodltlnd revisor
bestyrkt ekonomisk redoYisnin, ~r ~re,lende Ir.

SO-FS 1989:\) SO-fS Im:u ]A 1 lUdet kan sjilvmant ta upp frlaa om bidrll till en o"lnisation.

25' Illdet kan medae undan... frln dessa f&reskriOer.

Dessl ~reskriner lltall bn,lIras I SkolllYCfltyrelsens Brfauninp
samlinll (SO-FS).

FlImkriOema trIder I kraO fyra vecltorener den da, dl de utkom frln
trycket I SO-FS.

FlImkriOema tilllmpu Bnta atnaen pi bidral till centrala uni'
domlOfllnisationer bidra",ret 1989190 och pi bidral till lokal una·
domsyerksamhet bidrapIn! 1988/19.

FlIr Illtens un,domsrld

ANNELI HULTHf;N

Per-Uno Frank

6
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Bilaga 4

•• o

AKTUELLA BIDRAGSBELOPP FOR BIDRAGSARET 1989/90

GENERELLT BIDRAG

I~

l~

* Grundbidrag

Grundbidrag, handikapp- och
invandrarorganisation

* Rörligt bidrag för medlem

fr o m nr 3 001 -

invandrarorganisation
nr 1 501 -

handikapporganisation
nr 501-3 000
nr 3001 -

* Rörligt bidrag för lokalavdelning

lokalavd/ungdomssektion
handikapporganisation

BIDRAG TILL LOKAL UNGDOMSVERKSAMHET

12 kr/sammankomst

375 000 kr

560 000 kr

23 kr/medlem

23 kr/medlem

46 kr/medlem
23 kr/medlem

1 700 kr/lokalavd

3 300 kr/avd/sektion
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Bilaga 5

FÖRTECKNING ÖVER ERKÄNDA STATSBIDRAGS·
BERÄTTIGADE UNGDOMSORGANISATIONER

KRISTNA ORGANISATIONER

Ansgarsförbundet
Frälsningsarmens scoutförbund
Frälsningsarmens ungdom
KFUK-KFUM:s idrottsförbund
KFUK-KFUM:s scoutförbund
KFUK-KFUM:s triangelförbund
Kristna elevrörelsen/KRISS
Riksförbundet Kyrkans ungdom
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

NYKTERHETSORGANISATIONER

IOGT-NTO:s juniorförbund
MHF:s ungdomsförbund
Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Svenska Frisksportförbundet
Sveriges Blåbandsungdom
Ungdomens nykterhetsförbund

POLITISKA ORGANISATIONER

Centerns Ungdomsförbund
Folkpartiets ungdomsförbund
Fria moderata studentförbundet
Kommunistisk ungdom
Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Moderata ungdomsförbundet
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
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HANDIKAPPORGANISATIONER

Barn- och ungdomsreumatikergruppen inom RMR (BURG)
DHR-Ung
PUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Hörselskadades riksförbund
PSO-Ung, Psoriasisförbundets ungdomsavdelning
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
RMA, Riksförbundet mot Astma-Allergi
Sveriges Dövas ungdomsråd
Unga synskadade

INVANDRARORGANISATIONER

Assyriska riksförbundet
Estniska kommittens ungdomsverksamhet
Grekiska riksförbundet
Jugoslaviska riksförbundet
Kurdiska ungdomsförbundet
Riksförbundet Finska föreningar i Sverige
Syrianska riksförbundet
Turkiska riksförbundet

"ÖVRIGA" ORGANISATIONER

Elevorganisationen i Sverige
Fältbiologerna
Förbundet Aktiv Ungdom
Förbundet skog och ungdom
Förbundet Unga Forskare
Förbundet Vi Unga
Jordbrukareungdomens förbund
Kontaktnätet-Riksorganisation för icke-kommersiell kultur
Riksförbundet Sveriges 4H
Riksförbundet Unga Musikanter
Röda korsets ungdomsförbund
Skytterörelsens ungdomsorganisation
Svenska Blå Stjärnans riksungdomsförbund
Svenska förbundet för internationella barnbyar
Svenska Scoutförbundet
Sveriges frimärksungdom
Sveriges Hundungdom
Sveriges schackförbunds ungdomsverksamhet
Sveriges ungdomsbridgeförbund
Sveriges Unglottor
Unga Örnars riksförbund
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VISSA ORGANISATIONER SOM ERHALLER SARSKILT
BIDRAG

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ungdom
Helgelseförbundets ungdom
Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete
RSFH, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar
Svenska alliansmissionens ungdom
Svenska baptisternas ungdomsförbund
Svenska missionsförbundets ungdom/MKU, Missionskyrkans ungdom
Svenska samernas riksungdomsförbund, Saminuorra
Svenska ungdomsringen för bygdekultur
Sveriges modellflygförbund
Sveriges motorcyklisters centralorganisation
Örebromissionens ungdom



ANTAL REDOVISADE SAMMANKOMSTER
81 BILAGA 6

..&,--..,.--...,...--...,...--.,..--.,..--.,..--.,..---.,..------, År

8ID/Bi 81/82 82/83 83/84 84/85 85/B6 86/87 87/88 88/89

17MU

1~88n8

1500080

1409888

1399988

1208880

11800.

1000088
Iv 900088

79/80

lV
ORGANISATIONERNAS ANTAI_ REDOV ISANDE ANTAL REDOVISADE
VERKSAMHETSÅR ORGANISATIONER SAMMANKOMSTER

1979/80 61 l 636 110
1980/81 64 l 655 775
1981/82 63 l 607 564
1982/83 64 l 572 644
1983/84 65 l 529 506
1984/85 65 l 463 350
1985/8f> 65 l 435 055
1986/87 66 l 366 268

IV
1987/88 71 l 386 173
1988/89 70 1 394 521
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ANTAL LOKALAVDELNINGAR SOM REDOVISAT SAMMANKOMSTER
BILAGA 7

12580

12.0

11580

11880

10580

l"""
10880

~580

79/88
\~

År
80/81 B1/B2 82/83 83/84 84/B5 85/86 86/87 87/8B B8/B~

ORGANISATIONERNAS ANTAL REDOVISANDE ANTAL LOKALAVDELNINGAR
VERKSAMHETSÅR ORGANISATIONER

1979/80 61 12 122
1980/81 64 12 282
1981/82 63 12 360
1982/83 64 Il 828
1983/84 65 Il 335
1984/85 65 Il 256

\~
1985/86 65 10 675
1986/87 66 10 391
1987/88 71 10 805
1988/89 70 10 838

Iv
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ANTAL REDOVISADE UNGDOMSMEDLEMMAR (7-25 ÅR)

1258000
1288800

1150000
11.000
1050800
1088000
958000
98881]1]

BILAGA 8

----

1-........,

858000
888000
758000 Ar

19/88 8B/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89

ORGANISATIONERNAS ANTAL REDOVISANDE ANTAL MEDLEMMAR 7-25 ÅR
VERKSAMHETSÅR ORGANISATIONER

1979/80 62 l 197 257
1980/81 63 l 210 593
1981/82 63 l 120 962
1982/83 66 l 098 993
1983/84 65 l 052 690
1984/85 66 l 011 790
1985/86 70 978 956

Iv 1986/87 69 949 453
1987/88 69 901 738
1988/89 71 875 672

Iv



(

ETT REFORMERAT IHDRAGSSYSTEM

( ( (

GRUNDIUDRAG: 300.000
RÖRLIGT BIDRAG PER AKTIV LOKALAVDELNING: 1.700
AKTIVITETSBIDRAG PER SAMMANKOMST: 31

Handikapp
organisationer:

450.000
3.400

62

TOTALT TOTALT
BIDRAG BIDRAG
GAMLA NYA SKILLNAD SKILLNAD

ORGANISATION SYSTEMET SYSTEMET KRONOR PROCENT

KRISTNA ORGANISATIONER

Ansgarsförbundet 1.095.789 1.172.905 77.116 7,04%
Frälsningsannens ungdom 615.707 600.655 -15.052 -2,44%
KFUK-KFUM:s idrottsförbund 2.024.310 2.670.204 645.894 31,91%
KFUK-KFUM:s scoutförbund 1.245.516 1.354.847 109.331 8,78% OJ

~

KFUK-KFUM:s triangelförbund 726.744 779.033 52.289 7,19%
Riksförbundet Kyrkans Ungdom 1.936.518 2.325.328 388.810 20,08%
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 547.772 609.411 61.639 11,25%

SUMMA: 8.192.356 9.512.383 1.320.027 16,11%
Förändring:

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 13,63% 14,70% 1,07%

NYKTERHETSORGANISATIONER

IOGT-NTO:s juniorförbund 1.472.743 1.257.609 -215.134 -14,61%
MHF:s ungdomsförbund 1.549.885 1.075.060 -474.825 -30,64%
Nykterhetsrörelsens scoutförbund 783.471 917.336 133.865 17,09%
Sveriges Blåbandsungdom 506.577 471.712 -34.865 -6,88%
Svenska Frisksportförbundet 963.694 1.118.090 154.396 16,02%
Ungdomens nykterhetsförbund 1.325.206 1.375.848 50.642 3,82%

CD

SUMMA: 6.601.576 6.215.655 -385.921 -5,85% r
::t:>

Förändring: CJ

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 10,98% 9,61% -1,38% ::t:>

\O
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TOTALT TOTALT
BIDRAG BIDRAG
GAMLA NYA SKILLNAD SKILLNAD

ORGANISATION SYSTEMET SYSTEMET KRONOR PROCENT

POLITISKA ORGANISATIONER

Centerns ungdomsförbund 1.842.640 1.710.475 -132.165 -7,17%
Folkpartiets ungdomsförbund 970.763 846.209 -124.554 -12,83%
Fria moderata studentförbundet 453.324 425.616 -27.708 -6,11%
Kommunistisk ungdom 1.062.766 1.046.231 -16.535 -1,56%
Kristdemokratiska ungdomsförbundet 571.318 490.700 -80.618 -14,11%
Moderata ungdomsförbundet 1.689.932 1.456.059 -233.873 -13,84%
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund 517.520 545.454 27.934 5,40%
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 2.700.416 2.464.507 -235.909 -8,74%

SUMMA: 9.808.679 8.985.251 -823.428 -8,39%
Förändring:

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 16,32% 13,89% -2,43%

"ÖVRIGA" ORGANISATIONER

Elevorganisationen i Sverige 1.101.301 531.316 -569.985 -51,76%
CD

Fältbiologerna 667.736 582.752 -84.984 -12,73% U1

Förbundet Aktiv Ungdom 1.380.492 1.618.935 238.443 17,27%
Förbundet skog och ungdom 429.779 378.909 -50.870 -11,84%
Förbundet Unga Forskare 550.242 535.802 -14.440 -2,62%
Förbundet Vi Unga 1.930.578 2.190.284 259.706 13,45%
Jordbrukareungdomens förbund 490.900 446.419 -44.481 -9,06%
Kontaktnätet 1.207.110 1.072.628 -134.482 -11,14%
Riksförbundet Sveriges 4H 2.065.748 2.570.081 504.333 24,41%
Riksförbundet Unga Musikanter 1.089.329 1.042.263 -47.066 -4,32%
Röda korsets ungdomsförbund 779.716 722.068 -57.648 -7,39%
Skytterörelsens ungdomsorganisation 2.207.557 4.461.422 2.253.865 102,10%
Svenska Scoutförbundet 4.651.269 5.969.366 1.318.097 28,34%
Sveriges frimärlcsungdom 822.395 786.612 -35.783 -4,35%
Sveriges Hundungdom 557.017 509.182 -47.835 -8,59%
Sveriges schackförbunds ungdomsverksamhet 1.284.293 1.483.410 199.117 15,50%
Sveriges ungdomsbridgeförbund 640.873 660.117 19.244 3,00%
Sveriges Unglottor 730.987 641.480 -89.507 -12,24%
Unga Örnars riksförbund 3.185.317 4.058.945 873.628 27,43%

SUMMA: 25.772.639 30.261.991 4.489.352 17,42%
Förändring:

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 42,88% 46.77% 3.89%
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TOTALT TOTALT
BIDRAG BIDRAG
GAMLA NYA SKILLNAD SKILLNAD

ORGANISATION SYSTEMET SYSTEMET KRONOR PROCENT

INVANDRARORGANISATIONER

Assyriska riksförbundet 894.863 1.022.277 127.414 14,24%
Estniska kommittens ungdomsverksamhet 467.052 334.427 -132.625 -28,40%
Grekiska riksförbundet 681.432 584.469 -96.963 -14,23%
Jugoslaviska riksförbundet 1.441.458 1.919.665 478.207 33,18%
Riksförbundet Finska föreningar i Sverige 1.348.811 1.401.428 52.617 3,90%
Syrianska riksförbundet 815.278 772.717 -42.561 -5,22%
Turkiska riksförbundet 794.198 758.043 -36.155 -4,55%

SUMMA: 6.443.092 6.793.026 349.934 5,43%
Förändring:

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 10,72% 10,50% -0,22%

HANDIKAPPORGANISATIONER

RJB, Riksförbundet för utvecklingsstörda ... 794.792 781.166 -13.626 -1,71%
Hörselskadades riksförbund 652.098 596.790 -55.308 -8,48% ro

O'>
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade ... 492.845 555.882 63.037 12,79%
RMA, Riksförbundet mot Astma-Allergi 739.833 499.200 -240.633 -32,53%
Sveriges Dövas Ungdomsråd 610.116 505.276 -104.840 -17,18%

SUMMA: 3.289.684 2.938.314 -351.370 -10,68%
Förändring:

ANDEL AV TOTALT BIDRAG: 5,47% 4,54% -0,93%

SUMMA SAMTLIGA ORGANISATlONER: 60.108.026 64.706.620 4.598.594

Gamla Nya
systemet systemet

AKTIVITETSBIDRAG: 20,41% 52,43%
ÖVRIGA BIDRAG: 79,59% 47,57%

TOTALT BIDRAG ATT FÖRDELA: 65.588.250
AVGÅR GRUND· OCH RÖRLIGT BIDRAG: J. 30.779.600
ATT FÖRDELA I AKTIVITETSBIDRAG: 34.808.650

ANTAL REDOVISADE SAMMANKOMSTER: 1.094.420
BIDRAG PER REDOVISAD SAMMANKOMST: 31
ÅTERSTÅR PGA AVRUNDNING: 881.630
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UNDERLAG FÖR BERÄKNINGARNA

ANTAL ANTAL GRUND·
AKTIVA REDOVISADE OCH

LOKALAV· SAMMAN· RÖRLIGT AKTIVITETS·
ORGANISATION DI.':LNINGAR KOMSTER BIDRAG BIDRAG

KRISTNA ORGANISATIONER

Ansgarsförbundet 197 17.355 634.900 538.005
Frälsningsarmens ungdom 71 5.805 420.700 179.955
KFUK-KFUM:s idrottsförbund 129 69.384 519.300 2.150.904
KFUK-KFUM:s scoutförbund 153 25.637 560.100 794.747
KFUK-KFUM:s triangelförbund 33 13.643 356.100 422.933
Riksförbundet Kyrkans Ungdom 402 43.288 983.400 1.341.928
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 31 8.281 352.700 256.711

SUMMA: 1.016 183.393 3.827.200 5.685.183

NYKTERHETSORGANISATIONER
(Xl

lOOT-NTO:s juniorförbund 269 16.139 757.300 500.309 -..J

MHF:s ungdomsförbund 174 15.460 595.800 479.260
Nykterhetsrörelsens scoutförbund 105 14.156 478.500 438.836
Sveriges Blåbandsungdom 49 2.852 383.300 88.412
Svenska Frisksportförbundet 62 22.990 405.400 712.690
Ungdomens nykterhetsförbund 237 21.708 702.900 672.948

SUMMA: 896 93.305 3.323.200 2.892.455

POLITISKA ORGANISATIONER

Centerns ungdomsförbund 470 19.725 1.099.000 611.475
Folkpartiets ungdomsförbund 182 7.639 609.400 236.809
Fria moderata studentförbundet 24 2.736 340.800 84.816
Kommunistisk ungdom 118 17.601 500.600 545.631
Kristdemokratiska ungdomsförbundet 83 1.600 441.100 49.600
Moderata ungdomsförbundet 352 17.989 898.400 557.659
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund 38 5.834 364.600 180.854
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 553 39.497 1.240.100 1.224.407

SUMMA: 1.820 112.621 5.494.000 3.491.251
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ANTAL ANTAL GRUND·
AKTIVA REDOVISADE OCH

LOKALAV. SAMMAN. RÖRLIGT AKTIVITETS.
ORGANISATION DELNINGAR KOMSTER BIDRAG BIDRAG

"ÖVRIGA" ORGANISATIONER

Elevorganisationen i Sverige 57 4.336 396.900 134.416
Fältbiologerna 99 3.692 468.300 114.452
Förbundet Aktiv Ungdom 116 36.185 497.200 1.121.735
Förbundet skog och ungdom 22 1.339 337.400 41.509
Förbundet Unga Forskare 65 4.042 410.500 125.302
Förbundet Vi Unga 447 36.464 1.059.900 1.130.384
Jordbrukareungdomens förbund 36 2.749 361.200 85.219
Kontaktnätet 90 19.988 453.000 619.628
Riksförbundet Sveriges 4H 357 53.651 906.900 1.663.181
Riksförb Unga Musikanter 180 14.073 606.000 436.263
Röda korsets ungdomsförbund 142 5.828 541.400 180.668
Skytterörelsens ungdomsorganisation 760 92.562 1.592.000 2.869.422
Svenska Scoutförbundet 609 149.486 1.335.300 4.634.066
Sveriges frimärlcsungdom 216 3.852 667.200 119.412
Sveriges Hundungdom 57 3.622 396.900 112.282
Sveriges schackförbunds ungdomsverksamhet 220 26.110 674.000 809.410 CD

Sveriges ungdomsbridgeförbund 95 6.407 461.500 198.617
CD

Sveriges Unglottor 121 4.380 505.700 135.780
Unga örnars riksförbund 612 87.695 1.340.400 2.718.545

SUMMA: 4.301 556.461 13.oI 1.700 17.250.291

INVANDRARORGANISATIONER

Assyriska riksförbundet 17 22.367 328.900 693.377
Estniska kommittens ungdomsverksamhet 9 617 315.300 19.127
Grekiska riksförbundet 16 8.299 327.200 257.269
Jugoslaviska riksförbundet 79 47.915 434.300 1.485.365
Riksförbundet finska föreningar i Sverige 112 29.388 490.400 911.028
Syrianska riksförbundet 19 14.207 332.300 440.417
Turkiska riksförbundet 15 13.953 325.500 432.543

SUMMA: 267 136.746 2.553.900 4.239.126
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ANTAL ANTAL GRUND·
AKTIVA REDOVISADE OCH

LOKALAV· SAMMAN· RÖRLIGT AKTIVITETS·
ORGANISATION DELNINGAR KOMSTER HIDRAG BIDRAG

HANDIKAPPORGANISATIONER

FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda o •• 41 3.093 589.400 191.766
Hörselskadades riksförbund 15 1.545 501.000 95.790
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade ... 20 611 518.000 37.882
RMA, Riksförbundet mot Astma-Allergi 9 300 480.600 18.600
Sveriges Dövas ungdomsråd 9 398 480.600 24.676

SUMMA: 94 5.947 2.569.600 368.714
Justerat pga dubbelt aktivitetsbidrag: 11.894

SUMMA SAMTLIGA ORGANISATIONER: 8.394 1.088.473 30.779.600 33.927.020
Justerat för handikapporganisationer: 1.094.420




