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Svensk-Turkiska Riksförbundet
Lundbygatan 7
418 76 Göteborg

Beslut
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beslutar att avslå Svenskturkiska riksförbundets (STRF) ansökan om bidrag enligt förordning (2008:63) om
statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.
Bakgrund
MUCF har i beslut den 17 januari 2014 avslagit STRF:s ansökan om statsbidrag till
organisationer bildade på etnisk grund. Ansökan som kom in den 29 september 2013
innehöll stora brister, dels i de underlag som inkommit, dels saknades vissa underlag helt.
Trots begäran inkom inga kompletteringar inom den utsatta tiden varför ansökan avslogs.
De kompletteringar som inkom efter föreskriven tid, den 7 och 8 november 2013, låg inte
till grund för beslutet.
Beslutet överklagades och prövades i flera instanser. Enligt dom från Högsta
förvaltningsdomstolen, meddelad den 20 juni 2016, återförvisades ärendet till MUCF för
förnyad handläggning.

US1000, v 1.2, 2015-10-08

MUCF har nu att återigen pröva den ursprungliga ansökan samt de underlag som STRF
har kompletterat med den 7 och 8 november 2013 mot de villkor som finns i
förordningen.
I förordningen anges att bidrag får lämnas i mån av tillgång på medel och får enligt 4 §
lämnas till en organisation som:
1. till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund,
2. bedriver sin verksamhet i Sverige,
3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande
geografisk spridning i förhållande till dem som utgör
organisationens medlemsunderlag,
4. har minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till
lokalföreningar eller avdelningar,
5. själv bekostar en del av sin verksamhet,
6. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,
7. har ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 1 § andra stycket, och
8. har bedrivit verksamhet under minst två år.
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En organisation ska redovisa bidraget enligt 10 §, vilket sker i samband med en ny
ansökan, och är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk
redovisning till MUCF av de mottagna medlen.
Organisationens revisor ska enligt 11 § intyga att den ekonomiska redovisningen är
tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga
föreskrifter med mera har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska detta göras av en
auktoriserad eller godkänd revisor.
En organisation som har tagit emot bidrag är också skyldig att på begäran av MUCF
lämna det underlag som myndigheten begär för granskning av redovisningen.
Underlag för granskningen
Det framkommer att den ekonomiska redovisningen (som lämnades i kompletteringen
den 7 november 2013 för räkenskapsåret 2012) skiljer sig från de uppgifter som lämnades
i samband med ansökan den 1 oktober 2012 och i kompletteringen som lämnades den 22
oktober. Det gäller på både intäkts- och kostnadssidan där siffror som uppges ha legat till
grund för beslut på årsmötet har ändrats i de senare underlagen. Den ekonomiska
redovisningen, som lämnades i samband med ansökan, avser endast tiden till och med
den 29 september 2012 och inte hela räkenskapsåret. Den auktoriserade revisorn har haft
den senare redovisningen som underlag vid sin granskning som genomfördes den 8
november 2013.
I den föreningsförteckning som lämnades den 7 november 2013 avviker uppgifterna om
antal medlemmar från uppgifterna i den föreningsförteckning som lämnades i samband
med ansökan och i den första kompletteringen. I underlaget som lämnades den 7
november var antalet bidragsgrundande medlemmar 3 523 och vid ansökan var dessa
3 704. Någon förklaring till avvikelsen har inte lämnats.
Organisationens underlag för revisors granskning, som ska lämnas vid ansökan, inkom
den 8 november 2013. Uppgifter om antal medlemmar avviker från de uppgifter som
revisorn har granskat och godkänt och de uppgifter som lämnats i föreningsförteckningar.
I underlaget uppger förbundet att de har 3 523 medlemmar och 17 medlemsföreningar.
Deras revisor uppger i sin granskning att förbundet har 3 747 medlemmar och 17
medlemsföreningar, dock saknar enligt den auktoriserade revisorn 12 av de totalt 17
medlemsföreningarna uppgift om betald medlemsavgift.
Revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorn, som inkom först den 8 november 2013, är
daterad 25 maj 2012, det vill säga innan det räkenskapsår som har granskats var avslutat.
I årsmötesprotokollet från den 26 maj 2013 har ändringar skett i protokollet som inkom
den 7 november 2013, jämfört med det undertecknade protokollet som bifogades ansökan
och den första kompletteringen. En vald justerare har raderats från § 2, och § 13 har valet
av den kvalificerade revisorn raderats. Någon anteckning om dessa ändringar har inte
gjorts i originalet (som myndigheten utgår från är det första underlaget som inkom i den
första kompletteringen, dock inte justerat). Det finns även anledning att misstänka att en
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av underskrifterna i protokollet, Hamid Mashids, har gjorts av någon annan än den som
skulle justera protokollet. Misstanken grundar sig på att myndigheten har två olika
underlag som Hamid Mashids ska ha undertecknat, där de två underskrifterna skiljer sig
markant från varandra.
Myndigheten har inte heller fått in något justerat protokoll från det konstituerande mötet
som hölls efter årsmötet den 26 maj 2013. Av de firmatecknare som uppges i protokollet
från det konstituerande mötet den 16 september 2012 kvarstår endast två av de fyra
personer som valdes till att teckna organisationens firma i den styrelse som valdes på
årsmötet 2013. En av firmatecknarna, enligt 2012 års konstituerande möte, är dessutom
vald till verksamhetsrevisor, trots att han enligt protokoll från 2012 (från både
konstituerande möte och årsmöte) var vald till sekreterare. Det strider mot god
föreningssed att en vald revisor ska granska verksamhet under delar av den tid personen
själv har haft förtroendeuppdrag i den styrelse vars verksamhet och förvaltning revisorn
ska granska.
I de två granskningsunderlag som har genomförts av den auktoriserade revisorn har
datum för granskningarna raderats i dokumenten, vilket bekräftats av den auktoriserade
revisor som genomfört granskningen. Enligt den revisor som genomförde granskningarna
skedde dessa den 6 november respektive den 8 november, och fanns alltså inte
tillgängliga den 1 november, som var sista dag för komplettering.
Bedömning
Utifrån ovanstående gör MUCF bedömningen att STRF inte uppfyller villkoren för
bidraget och avslår därmed organisationens ansökan om statsbidrag för organisationer
bildade på etnisk grund för 2013.
Hur man överklagar
I förordningen står att MUCFs beslut inte får överklagas. Efter domar från Kammarrätten
och Högsta förvaltningsdomstolen kan vissa av myndighetens beslut numera överklagas.
Det gäller beslut om att avslå eller avvisa en ansökan om organisationsstöd.
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga.
Övriga upplysningar
MUCF har gjort en polisanmälan utifrån de uppgifter som har framkommit i
handläggningen för att låta polisen utreda om något brott har begåtts.
Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter
föredragning av handläggaren Lena Hallberg.

Lotta Persson
Lena Hallberg
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