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Funktionsrätt Sveriges synpunkter angående Socialstyrelsens 
översyn av förordningen om statsbidrag till 
handikapporganisationer 
  
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 
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. 
  
Generella synpunkter om statsbidraget 
 
Funktionsrätt Sverige väljer att inte lämna några specifika 
synpunkter på de förslag som Socialstyrelsens översyn av 
statsbidraget har utmynnat i. Däremot kommer många av våra 
medlemsförbund att inkomma med synpunkter. Vi vill ändå ge våra 
generella synpunkter på det för oss och våra medlemsförbund så 
betydelsefulla statsbidraget.  
 
Funktionsrätt Sverige arbetar med att påverka politiskt och att 
utveckla samarbetsformerna inom funktionsrättsrörelsen. Våra 
medlemsförbund har det gemensamma och för samhället så viktiga 
uppdraget att verka för ett tillgängligt samhälle för alla. Vårt arbete 
drivs utifrån ett rättighetsperspektiv i enlighet med Konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen framhåller även betydelsen av att samråda med och 
aktivt involvera funktionshindersorganisationer i beslutprocesser 
som påverkar oss alla.  
  
Vi anser inte att statsbidragets storlek ger funktionsrättrörelsen en 
rimlig ersättning för vårt arbete där vi utgör en avgörande kraft i det 
svenska samhället. Vi gör det genom att belysa levnadsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättning i landet. Vi agerar aktivt för att 
åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor 
och ger rätt till full delaktighet i samhällets alla områden. Dessa 
samhällsförändringar stärker Sverige som land. För att kunna 
genomföra ett effektivt arbete som står starkt behövs en varaktig och 
tillförlitlig finansiering.  

http://funktionsratt.se/
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Under ett tjugotal år har det skett en successiv urholkning av 
statsbidragen till funktionsrättrörelsen. Urholkningen beror på att 
statsbidraget endast under ett fåtal år har ökat och då endast 
marginellt. Det sker inte heller någon årlig indexkopplad 
uppräkning som kompensation för kostnadsökningar. Samt att nya 
organisationer beviljas statsbidrag av Socialstyrelsen och därmed 
delar på den sammantagna statsbidragspotten.  
 
Vi efterlyser ett statsbidrag som i grunden gynnar arbetsformer och 
alternativa organisationsformer som är kreativa och nytänkande. Det 
behöver i högre utsträckning ersätta den viktiga insats 
funktionsrättsrörelsen gör för samhället. Statsbidraget bör underlätta 
samverkan mellan olika aktörer. Det bör dessutom främja 
representation och aktivt arbete i arbetsprocesser som verkar för att 
förbättra situationen för utsatta personer med funktionsnedsättning. 
 
Funktionsrätt Sverige utgör en viktig part i samhället genom 
samverkansarbete och intressepolitiskt arbete. Vi besvarar remisser, 
bidrar med kunskap och erfarenheter i myndigheternas samråd och 
utvecklar samarbetsformer med mer. Ytterst är frågan vilken som är 
regeringens syn på funktionsrättsrörelsen.  
 
För att Funktionsrätt Sverige och funktionsrättsrörelsen ska utgöra 
en stark och tillförlitlig samhällsaktör behövs ett väsentligt tillskott 
av statsbidraget. Dessutom bör det ske en årlig indexuppräkning av 
statsbidraget. Det skapar adekvata förutsättningar för oss att bedriva 
vårt arbete långsiktigt, tillförlitligt och med hög kvalitet.  
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