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Undertecknande organisation och kontext

Organisationens namn är SKOOPI, de Arbetsintegrerande Sociala företagens
Intresseorganisation, ideell förening.
SKOOPI är en religiöst och politiskt obunden intresseorganisation för arbetsintegrerande
sociala företag i Sverige, som oavsett associationsform, uppfyller de grundläggande kraven.
SKOOPI verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande, för en långsiktigt
hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Ändamål
SKOOPI ska samla de arbetsintegrerande sociala företagen och vara en kraft i samhället
genom att
– verka för att fler av dessa företag startas och utvecklas i Sverige
– vara en kunskapsresurs för medlemmar såväl som för myndigheter, organisationer och
näringsliv
– opinionsbilda så att dessa företag ses som möjlighet att lösa behovet av arbete och social
gemenskap för personer med arbetshinder och samhällets behov av varor och tjänster
– vara remissinstans för utredningar och förslag kring arbetsintegrerande sociala företag och dess
förutsättningar
– verka för nationella och internationella samarbeten
Medlemskap
Medlemskap i SKOOPI kan ges till Arbetsintegrerande sociala företag som bedriver
näringsverksamhet och uppfyller följande kriterier:
– har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få,
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter
– som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
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7 Kriterier för stöd
7.3 Kriterier för stöd

Förslag: Stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till verksamhet
– som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
– där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
– som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har upphört.
Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning,
om de ska användas för verksamhet som uppfyller de angivna kriterierna.
Det bör av lag uttryckligen framgå att stöd inte ska få lämnas till en organisations löpande verksamhet.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget, dock vill vi poängtera att i vissa fall kan beprövade metoder på
annan geografisk ort för samma målgrupp verka utvecklande, förändra och förbättra för målgruppen
och bör därför kunna få projektmedel.
Det behöver förtydligas att också ekonomiska föreningar och Arbetsintegrerande sociala företag
(ASF) också kan räknas som ideella verksamheter och vara bidragsberättigad.

7.4.2 Stöd ska inte få lämnas till en organisation
med anknytning till terrorism eller som i övrigt
inte respekterar mänskliga rättigheter
Förslag: Stöd ska inte få lämnas till en organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar
terrorism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget.

7.4.3 Organisationers ansvar för företrädares agerande
Förslag: Om en företrädare för en organisation försvarar, uppmanar till eller främjar terrorism eller i
övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter får stöd ändå lämnas till organisationen under
förutsättning att denna
1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att agerandet
inte upprepas, och
2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren
var lämplig för sitt uppdrag.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget
7.4.4 Samarbetsorganisationer
Förslag: Stöd får lämnas till en organisation vars samarbetsorganisationer eller företrädare för en
sådan organisation har agerat i strid med demokrativillkoret under förutsättning att organisationen
genast tar avstånd från agerandet, eller om agerandet har varit allvarligt, avbryter samarbetet.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget
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8 Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar
m.m.
8.4 Överväganden och förslag

Bedömning och förslag: Den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet ska fortsätta gälla för
lokalstöd i fråga om stöd som har beviljats för en lokal eller anläggning som ägs av sökanden.
Om sökanden hyr eller på annat sätt nyttjar lokalen eller anläggningen i fråga och om det finns
särskilda skäl för en kortare förbindelse än tio år ska sökanden i stället förbinda sig att i minst
fem år bedriva verksamhet i lokalen. Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om
undantag ska omfatta även den femåriga förbindelsen.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget

9 Kontroll av utbetalade medel
9.4 Överväganden

Bedömning: För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter
är det mest ändamålsenligt att Arvsfondsdelegationen använder sig av de kontrollåtgärder
som delegationen har möjlighet att vidta redan i dag som t.ex. kontrollbesök och granskning av
räkenskaper.
Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas och de generella villkorens utformning i
syfte att tydliggöra dem i vissa delar. Ett genomförande av Statskontorets förslag om upprättande
av en databas som ger bidragsgivande myndigheter en överblick över statens bidragsgivning till
ideella organisationer skulle bidra till en mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och
bör därför övervägas.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget

10 Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m.
10.5 Förslag

Förslag: Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska utan dröjsmål till
Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller
storleken av stödet. Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska
Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut. Beslutet ska gälla
omedelbart. Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än demokrativillkoret,
ska Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen. Beslut
om återkallelse av stöd ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Stöd ur fonden ska betalas tillbaka
1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett ändamål,
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat den redovisning eller det underlag som
föreskrivs,
3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden
har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,
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4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta, eller
5. om mottagaren bryter mot demokrativillkoret.
Stöd till en lokal eller anläggning ska återbetalas helt eller delvis, om den säljs eller användningen av
den ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, om den
kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget

11 Elektronisk underskrift av ansökningar om stöd
ur Allmänna arvsfonden
11.4 Uppgifterna i en ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska få undertecknas
med en avancerad elektronisk underskrift
Förslag: Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om stöd undertecknas med en sådan
avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.
Yttrande: Vi tillstyrker förslaget

Övrigt:
Det behöver tydligare framgå att projekten bör arbeta utifrån de tre hållbarhetsmålen; miljö, social
och ekonomi
SKOOPI anser att det borde finnas ett ”snabbspår” till arvsfondsmedel som kan sökas för mindre
projekt som kan vara utvecklande men har en mindre budget och en kortsiktigare idé, med ett enklare
ansöknings- och redovisningsförfarande. Det skapar större möjligheter för mindre föreningar och
mindre omfattande projekt.

Undertecknas

______________________

_____________________

Bo Blideman, Ordförande SKOOPI

An-cii Hult Vice ordförande SKOOPI

______________________
Lena Carlbom ledamot SKOOPI
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