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Remissvar: Långsiktigt stöd till det civila 
samhället DS 2018:13 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. Funktionsrätt Sverige ställer sig överlag positiva till de förslag 
som presenteras i promemorian. Vi saknar dock förslag för hur det 
långsiktiga stödet ska utformas för att säkerställa tillväxt i det civila 
samhället, förslag för att säkerställa delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning och för att underlätta för föreningar med litet 
medlemsunderlag.  
 
Statiskt anslag hindrar tillväxt i rörelsen 

Stödet till förbunden inom funktionsrättsrörelsen är statiskt. Det 
innebär att om fler förbund skapas, och ansöker om stöd, leder det 
till lägre anslag för redan etablerade förbund. Det är inte 
konstruktivt för rörelsen som helhet, och för de enskilda förbunden 
är det problematiskt med ett ständigt sjunkande anslag.  
 
Funktionsrätt Sverige anser att det långsiktiga stödet till det civila 
samhället bör bidra till en växande och dynamisk rörelse där redan 
existerande förbund kan stötta och hjälpa nya initiativ utan oro för 
minskade anslag för egen del.  
 
Civilsamhälle i enlighet med funktionsrättskonventionen 

I Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) skriver man: ”En 
förutsättning för civilsamhällets roll i demokratin är att alla 
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människor har möjlighet att engagera sig ideellt.” Detta är också 
något vi åtagit oss i och med undertecknandet av FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 30.5 
står det bland annat att konventionsstaterna ska säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning har möjlighet att delta i idrott, 
rekreation och kultur. Så är dock inte fallet idag. Allt för många har 
svårt att delta på lika villkor i det civila samhället.  
 
Funktionsrätt Sverige anser att man i det långsiktiga stödet till det 
civila samhället behöver väva in incitament för att underlätta 
deltagande för personer med funktionsnedsättning. Det kan antingen 
utformas som krav för att få ta del av stöden, eller som extra tillskott. 
 
Stöd för mindre föreningar 

Funktionsrätt Sverige saknar också förslag för finansieringen av 
mindre föreningar som inte har möjlighet att ha så många regionala 
avdelningar som krävs. Framför allt drabbar det de föreningar som 
organiserar personer med sällsynta eller mer ovanliga diagnoser. 
 
Utredningens förslag 

Funktionsrätt Sverige är mycket positiva till förslaget om att insatser 
mot hiv/aids ska fördelas i form av organisationsbidrag istället för 
verksamhets- eller projektbidrag (10.1). Funktionsrätt Sverige är 
också mycket positiva till förslaget om att ökad långsiktighet i 
finansieringen (10.2). För oss och våra medlemsförbund är 
osäkerheten kring finansiering ett stort problem som påverkar såväl 
den långsiktiga planeringen av verksamheten som arbetssituationen 
för anställda i negativ riktning. 
 
Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom förslaget om att se över 
vilken information man ger och hur denna information förmedlas 
(10.3.1). Vi vill dock att skrivningen förtydligas med att 
informationen ska ges på ett tillgängligt sätt så att även personer 
med funktionsnedsättning kan ta del av den. Funktionsrätt Sverige 
ställer sig också bakom förslaget om att underlätta administrationen 
för organisationer (10.3.3) 
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