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Beslut om tillämpning av organisationsbidrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under föregående år
fattat flera avslagsbeslut eller lämnat påpekanden där myndigheten har gjort en tolkning
av innebörden av begreppet demokratisk uppbyggnad, som återfinns i flera av de
bidragsförordningar som myndigheten hanterar. Frågor har särskilt uppstått då MUCF har
bedömt att en demokratiskt uppbyggd förening måste kunna äga frågan om ändring av
den egna stadgan, utan godkännande av förbundsstyrelsen.
MUCF:s tolkning av demokratisk uppbyggnad kommer att prövas i Förvaltningsrätten, vi
avvaktar svar. Under året som gått har MUCF haft dialog med flera företrädare för
civilsamhället med anledning av myndighetens tolkning av stadgefrågan, och det har
blivit tydligt att nuvarande tolkning får olika konsekvenser för civilsamhället. Utöver
detta påverkar den rådande pandemin civilsamhällesorganisationer hårt, bland annat
genom svårigheter med medlemsrekrytering och att kunna hålla årsmöten som planerat.
Förtydligande av stadgefrågan
Med anledning av rådande situation har myndigheten beslutat, att i väntan på svar från
Förvaltningsrätten och eventuellt Demokrativillkorsutredningen, om den kan ge
vägledning i handläggningen, avstå från att göra nya prövningar enligt den nuvarande
tolkningen. MUCF har även gett verksjuristen i uppdrag att göra en fördjupad analys av
myndighetens tolkning.
För organisationer innebär det att skrivelser i stadgar som reglerar att medlemsföreningars
stadgar måste godkännas på förbundsnivå för närvarande inte kommer att resultera i ett
påpekande eller avslag. Det innebär konkret att:
•

Om organisationen har fått ett påpekade gällande detta kommer det inte att
följas upp i samband med årets beslut.

MUCF vill förtydliga att den dom från Förvaltningsrätten i
Stockholm med målnummer 29016–18 som fastställer att ändringar av stadgar
på förbundsnivå inte per automatik ändrar stadgar i en medlemsförening, utan att denna
aktivt tar ställning för ändringen, fortfarande gäller.
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Förtydligande av bidragsgrundande medlemsförening
De grundläggande krav på demokratisk uppbyggnad som myndigheten ställer för att
en medlemsförening ska kunna räknas som bidragsgrundande är
att medlemmarna i medlemsföreningen har:
•

•
•
•

Antagit egna stadgar där medlemsföreningens namn framgår. Normalstadgar
framtagna av förbundet kan användas, men medlemsföreningens namn ska
framgå och stadgarna måste vara antagna vid medlemsföreningens årsmöte
Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan delta på
möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning
Utsett en styrelse med mandat att ta beslut om verksamhet och ekonomi
Utsett en oberoende revisor som granskar föreningens ekonomi och styrelsens
förvaltning

Saknas något av ovanstående kan medlemsföreningen inte räknas med i underlaget för
bidragsgrundande föreningar. Ni som riksorganisation uppmanas att se över om
övriga medlemsföreningar har dessa brister i den demokratiska uppbyggnaden, för att
undvika att medlemsföreningar måste räknas bort i samband med ny granskning av den
lokala nivån.
Detta beslut gäller till dess att myndigheten meddelar något annat.

Marie Pettersson Hallberg
Avdelningschef för avdelningen för statsbidrag
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