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Datum: 2019-01-09

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende
Frihetsförmedlingen
I egenskap av självorganiserad myndighet har Frihetsförmedlingen eget beslutsansvar
för sin inriktning och verksamhet. Besluten i detta regleringsbrev gäller under budgetåret
2019 för Frihetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET
Frihet som grundvillkor för den mänskliga existensen innebär att det är nödvändigt för
varje människa att alltid göra val och svara an på omgivningen. Detta ansvarstagande,
såväl som de val som görs, kan ske mer eller mindre medvetet. Inom ramen för sitt
konstnärliga uppdrag verkar Frihetsförmedlingen för att öka graden av medvetenhet om
frihetens innebörd, minska risken för meningsförlust samt motverka inlåsningsmekanismer
av institutionell, administrativ, ekonomisk eller byråkratisk art.
Som självorganiserad myndighet, tankesmedja och konstverk stödjer förmedlingen
människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.
Det primära uppdraget är att minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning
samt att motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Frihetsförmedlingens huvuduppgifter är således att ge befolkningen stöd och struktur för
frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett
mänskligare samhällsbygge.
Verksamheten är under ständig utveckling, analys och omprövning vilket också framgår
av innehåll, genomförda uppdrag, forskningsprojekt samt publikmöten sedan starten
2014.

1
Mål och återrapporteringskrav
1.1 Verksamhet och styrning

Frihetsförmedlingens verksamhet är reflexiv och iterativ, snarare än målstyrd, varför mål
i traditionell mening inte är relevanta för styrningen. Myndigheten kan dock själv välja
att när som helst återrapportera och utvärdera såväl verksamheten i sin helhet som olika
program och åtgärder.
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Förmedlingens forsknings- och utvecklingsavdelning tar med utgångspunkt i sin analys
av förändringsbehovet hos olika strukturer i samhället löpande fram förslag till nya
program och stödåtgärder. De föreslagna prioriteringarna ligger därefter till grund för
utveckling av åtgärder som på olika sätt ska underlätta omställning. Frihetsförmedlingens
ledning har i uppdrag att styra verksamheten så att den på bästa sätt använder de utvecklade stödformerna för att möta de identifierade behoven av samhällsförändring.

2
Uppdrag
2.1 Genomförande av hittillsvarande uppdrag

Vid sidan av ovan beskrivna huvuduppgift ska Frihetsförmedlingen fortsatt ge grundläggande information om frihetens villkor och förutsättningar till både frihetssökande och
frihetsgivare i hela landet. Förmedlingen ska också beskriva och analysera tillgången till
insatser för båda dessa grupper, samt säkerställa att insatserna kompletterar varandra så
att så många som möjligt successivt kan öka sin frihetsgrad.

2.2 Genomförande av nytt uppdrag

Frihetsförmedlingen får från och med budgetåret 2019 dessutom ett utvidgat och fördjupat ansvar i en ny roll som tillsynsmyndighet. Uppgiften läggs till hittillsvarande uppdrag
och innebär att Frihetsförmedlingen från och med 2019 också ska genomföra inspektioner
och tillsynsbesök i olika samhällssektorer, i syfte att
•

kontrollera frihetstillgång och förutsättningar för ökad frihet både inom olika organisationer och på allmän plats

•

inspektera befintliga handlingsutrymmen samt ge rådgivning kring hur nya utrymmen
för frihetens befrämjande kan skapas respektive upprätthållas

•

särskilt tillse att tillräckligt spelrum för den mänskliga faktorn säkerställs i samband
med omorganisation, digitalisering och automatisering av verksamheter och samhällsfunktioner

2.3 Personer med inlåsningsproblematik och nedsatt förmåga
att söka frihet

Frihetsförmedlingen ska under året rikta särskilt fokus på frihetssökande, såväl kvinnor
som män, som befinner sig i innanförskap och har svårt att finna tid och motivation för
ett aktivt frihetssökande. Resultatet av undersökningen ska om möjligt redovisas under
innevarande budgetår.

2.4 Frihetsförmedlingens program och stödåtgärder

Frihetsförmedlingen ska, liksom tidigare år, löpande granska den egna verksamheten i syfte
att säkerställa att olika program och åtgärder optimeras relativt rådande förutsättningar.
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2.5 Prognoser

Myndigheten har att i möjligaste mån redovisa prognoser för 2019-2022 vid olika tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och
i förhållande till en allmän uppskattning av frihetsutrymmet i samhället.
I en av prognoserna under andra halvåret 2019 bör beställningsbemyndiganden som
bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget inkluderas.

2.6 Tidigare ej slutförda uppdrag i regleringsbrev eller särskilda
beslut
•

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

•

Bättre samverkan mellan frihetssökande och frihetsgivare

•

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av inlåsning i lönearbete, konsumtion, m.m.

•

Förstärkt stöd för personer som riskerar återfall i ofrihet

•

Förberedande och orienterande utbildning för frihetssökande

•

Förlängning av uppdrag om förenklade prognosverktyg

•

Uppdrag avseende integrering av forskningspraktiken i förmedlingsverksamheten

FINANSIERING
3
Anslag
3.1 Beräknade intäkter/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Bidrag säkrade för budgetåret 2019				

249

Bidrag överförda från 2018, ej slutförda projekt			

501

3.2 Fördelning av erhållna bidrag

I enlighet med budget och redovisning till aktuella bidragsgivare fördelas medlen inom
respektive utgiftsområde:
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Utgiftsområde 1; förmedlingsverksamhet och tillsyn
Personal-, lokal- och resekostnader för genomförande av bredast möjliga frihetsförmedlings- och tillsynsverksamhet
Utgiftsområde 2; forskning och utveckling
Personal-, rese- och produktionskostnader för olika pågående forskningsprojekt och med
dem förbundna programverksamheter
Utgiftsområde 3; påverkan
Personal-, rese- och produktionskostnader för Frihetsförmedlingens uppdrag att effektivt
och på bred front påverka samhället i en friare riktning

3.3 Övriga bestämmelser avseende ekonomi
1. Utgifter av förvaltningskaraktär får endast belasta för ändamålet givna anslag.
2. Utgifter för ännu ej avslutade program och insatser får endast belasta de anslag som
utgifterna tidigare har belastat.
3. Frihetsförmedlingens sammanlagda kostnader respektive intäkter ska fördelas löpande för hela verksamheten under budgetåret.
4. Frihetsförmedlingen ska månadsvis rapportera ekonomiskt läge i sina olika delverksamheter/resultatenheter till ledningsgruppen i enlighet med interna beslut.
5. Erhållna bidrag ska förvaltas på icke räntebärande konton i Svensk bank.
Ej förbrukade medel under räkenskapsåret 2018 överförs för användning under budgetåret 2019.
6. Frihetsförmedlingen ansvarar själv för att erhållna bidrag används på de sätt som
bidragsgivaren avsett samt att verksamheten i sin helhet överensstämmer med de
beslut som Frihetsförmedlingen fattat i regleringsbrev eller på annat sätt.
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