
 

 

Rosenlundsgatan 60 

Box 17251, 104 62 Stockholm 

Tel 08-463 21 00 / Fax 08-678 19 58 

e-post info@stfturist.se / www.svenskaturistforeningen.se 

 

STF org.nr. 01-802003-5955 / STF AB org.nr. 01-556415-4259 1 (2) 

 

 

Datum: 2018-08-31 

Kulturdepartementet 

Stockholm 

  

Remissvar: Långsiktigt stöd till det civila samhället 

Ds 2018:13 

Inledning 

Det civila samhället är av central betydelse för demokratin och har flera viktiga 

funktioner. Den verkar som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare. Den 

skapar samhällsnyttig verksamhet inom många olika sektorer och bidrar till 

gemenskap och tillit mellan människor. 

 

Regeringen (kulturdepartementet) gav uppdrag åt en särskild utredare att utreda hur 

statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer 

långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Utredaren har lämnat synpunkter i 

promemorian Ds 2018:13 (Långsiktigt stöd till det civila samhället). 

 

Utredaren ger efter en gedigen genomgång av förutsättningar, såsom t.ex. tidigare 

utredningar och budgetprocessen en rad bedömningar/förslag. Svenska 

Turistföreningen (STF) kommenterar delar av dessa i remissvaret. 

Kapitel 10.2 Bemyndiganden 

STF delar uppfattningen att huvudinriktningen vid hanteringen av statens bidrag till 

det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt 

beställningsbemyndigande för berörda anslag. Då det ökar organisationernas 

möjligheter att driva sin verksamhet med större långsiktighet. Som det är nu 

försvåras organisationernas utvecklingsarbete och interna demokratiska processer 

av sena beslut som kommer först runt årsskiftet som inleder kommande budgetår.  

 

STF föreslår även att bidragen bör vara en större del organisationsbidrag och en 

mindre del verksamhetsbidrag. Då det inte finns något som hindrar organisationen 

från att använda organisationsbidraget till interna projekt eller verksamhet som 

skulle falla under verksamhetsbidrag. STF anser att detta ger organisationen större 

frihet att styra över in verksamhet och inte hitta på ny eller vinkla verksamheten för 

att få finansiering.  
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Kapitel 10.3.2 Mer enhetliga förordningar, särskilt för 

organisationsbidrag 

STF delar uppfattningen att en gemensam bidragsförordning skulle innebära en 

stelbenthet i bidragsgivningen. Vi delar även uppfattningen att vid ändringar i 

befintliga eller vid beslut om nya bidragsförordningar bör Regeringskansliet 

eftersträva ökad enhetlighet i utformningen av förordningarna. 

Kapitel 10.3.3 Ansökningsförfarandet och återrapporteringen 

STF delar uppfattningen om att ansökan och återrapportering bör eftersträva att 

underlätta administrationen för de organisationer som berörs. 

STF har noterat ett ökande krav på resultatredovisning av bidragsgivningen. Det är 

viktigt, att som utredaren skriver, ”myndigheten som ställer krav på 

organisationernas återrapportering balanserar detta mellan statens intresse av att få 

veta vilka resultat och effekter ett bidrag haft och rimliga krav på vad 

organisationerna skall återrapportera”. Detta gäller förstås inte bara myndigheter 

utan även Regeringskansliet. 

 

……………………………………… 

Maria Ros Jernberg,  
Vice Generalsekreterare Svenska Turistföreningen 

 

 

 

 


