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Angående bristande genderbalans i Socialstyrelsens bidragsgivning för vissa organisationer 

inom det sociala området  

Med hänvisning till uppvaktningen hos Dig den 22 maj 2015 om statsbidraget för vissa organisationer 

inom det sociala området enligt Förordning (2011:1062) önskar KSAN svar.  KSAN var en av de 

deltagande organisationer vid uppvaktningen och framförde då att det finns ett behov av en översyn av 

genderbalansen i Socialstyrelsens bidragsgivning, vilket mottogs positivt. Huruvida översynen pågår 

eller avslutats har inte meddelats. Vi kan dessvärre konstatera att årets bidragsgivning är ännu sämre 

ur ett feministiskt perspektiv. Genderobalansen har förstärkts. 

KSAN är den enda kvinnoorganisationen i Sverige som arbetar nationellt med alkohol- och 

narkotikafrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.  Verksamheten sträcker sig över hela livscykeln – från 

vaggan till graven.   När det redan låga anslaget KSAN erhållit tidigare, minskas med 200 000 kronor, 

försvåras KSAN:s möjligheter att kunna uppnå de mål som är satta för att långsiktigt och hållbart 

motverka ökad ohälsa bland flickor och kvinnor. Enligt förordningen (2011:1062) är syftet med  

statsbidraget att  stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor, som befinner 

sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor samt 

påverka och delta i samhällsutvecklingen samt skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen. 

KSAN hade ansökt om statsbidrag för 2016 för att stärka sina 35 medlemsorganisationer, sina 

pågående samarbeten med fokus på utsatta mammor och barn och nationella nätverk för 

drogförebyggande arbete med flickors hälsa i fokus samt motverka ökningen av kvinnors 

narkotikarelaterade dödlighet.   De metoder som KSAN utvecklat och avsåg att använda har vitsordats 

bl a av EU och Europarådets Pompidougrupp som bland de bästa i Europa.  KSAN tilldelades CAN:s 

pris för Årets Ideella Organisation 2015 i november 2015.  

Nu när vi har fått beslutet från Socialstyrelsen visar det sig att den del av anslaget som avser alkohol 

och narkotika har minskats med 722 000 kronor och för KSAN:s del med 200 000 kronor.  Översikten 

av de beviljade anslagen 2016 till organisationer visar också en anmärkningsvärd genderobalans.  Så 

vitt vi kan bedöma utgör knappt 10 % av beviljade bidrag på alkohol- och narkotikaområdet 

satsningar på flickors och kvinnors behov.  

Nu vill KSAN ha ett svar: Varför denna genderobalans i bidragsgivningen - varför satsas det inte på 

flickors och kvinnor hälsa och överlevnad som är KSAN:s sakfrågor? 
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