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Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot
offentlig finansiering
(Dnr Fi2018/00130/K)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra
villkoren för det civila samhället.

Yttrande
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians
förslag att undanta ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning från vissa krav för att beviljas tillstånd att ta emot offentlig
finansiering. Däremot anser MUCF att undantaget bör omfatta även registrerade
trossamfund, ekonomiska föreningar och samfälligheter samt helägda dotterbolag till
någon av de aktörstyper som undantas från kravet om tillstånd för att ta emot offentlig
finansiering.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

MUCF instämmer i promemorians förslag att undantag från tillståndskravet endast ska
gälla om den sökande har ett allmännyttigt syfte. MUCF vill även understryka betydelsen
av att på ett rättssäkert sätt kunna identifiera vilka aktörer som de facto är idéburna, ett
behov som även påtalades i Välfärdsutredningens betänkande Kvalitet i välfärden
(2017:38). I följande stycken kommenterar MUCF sitt ställningstagande.

Undantag bör omfatta fler aktörer
Det civila samhället består av en mångfald av aktörer som på olika sätt genom det ideella
syftet bidrar till samhällets utveckling och till att finna lösningar på samhällets
utmaningar och behov. Idéburna organisationers verksamheter ger möjlighet till
kunskapsutveckling och perspektiv som på ett betydelsefullt vis kan komplettera den
service som erbjuds av offentliga och privata verksamheter. Näringsverksamhet och
annan ekonomisk verksamhet kan för idéburna organisationer vara ett medel för att
främja ett överordnade ideellt syfte (SOU 2013:16).
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MUCF är kritisk till att undantag från tillstånd för att motta offentlig finansiering endast
omfattar delar av den idéburna sektorn. Det riskerar att splittra sektorn. För de delar som
avkrävs tillstånd kan det i många fall vara svårt att fortsätta driva verksamheten. MUCF
förordar därför att undantaget omfattar även registrerade trossamfund, ekonomiska
föreningar och samfälligheter samt helägda dotterbolag till någon av de aktörstyper som
undantas från kravet om tillstånd för att ta emot offentlig finansiering. Det gör det möjligt
för exempelvis arbetsintegrerande sociala företag, föräldra- och personalkooperativ,
mindre skolor i glesbygd och idéburna sociala verksamheter riktade direkt mot utsatta
grupper att fortsätta sin verksamhet. Av propositionen En politik för det civila samhället
framgår tydligt att regeringen vill omfatta och bekräfta det civila samhällets hela bredd
och variation (prop. 2009/10:55).

Klassificering av idéburna organisationer behövs
MUCF instämmer i att det behövs en tydlig definition och klassificering av vilka typer av
organisationer och vilka faktiska organisationer som ingår i det civila samhället och som
kan betecknas som idéburna organisationer. Att klassificera organisationer inom det civila
samhället är inte helt enkelt, men för en hanterbar administration av tillståndskrav och
undantag förefaller det vara en nödvändighet. En sådan klassificering gör det även möjligt
att identifiera och följa upp idéburna organisationer och deras medverkan i offentlig
service samt att synliggöra det civila samhällets betydelse inom välfärden, följa
utvecklingen av politiken för det civila samhället och stärka civilsamhällets villkor.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Ylva Saarinen har
varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga beredningen
av ärendet.
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