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Er beteckning: Ku2018/01074/D
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över departementspromemorian
Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13). Yttrandet inleds med övergripande synpunkter. Därefter lämnas synpunkter på överväganden och förslag
utifrån promemorians disposition.

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker förslagen som syftar till att statliga bidrag till det civila
samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till departementspromemorians förslag och bedömningar.
Länsstyrelsen ser positivt på ett bidragssystem som präglas av stabilitet för att möjliggöra för det civila samhällets organisationer att planera, bedriva och utveckla sin
verksamhet långsiktigt. Länsstyrelsens erfarenhet är att organisationer inom det
civila samhället präglas av en stor mångfald, bland annat vad gäller personella,
erfarenhetsmässiga och ekonomiska möjligheter att svara mot de behov som mottagandet av statliga bidrag innebär. Variationen bland organisationer inom det civila samhället hade kunnat uttryckas tydligare i förslaget.
Länsstyrelsens uppfattning är att det hade varit önskvärt med ett tydligare resonemang om olika perspektiv och roller och hur de påverkar förståelsen för myndigheternas uppdrag, bland annat för statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden.

Synpunkter på promemorians förslag och bedömningar
10. Bedömningar
10.1 Fler organisationsbidrag bör övervägas

Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende de två bidragssystem som avses. I
utredningen framgår att det, när beslut fattats om att ge organisationsbidrag till en
organisation, inte ställs några tydliga krav på motprestation.
Utredningen nämner samtidigt att en organisation kan erhålla bidrag utifrån att man
bland annat uppfyller vissa grundläggande kriterier, varför följden då blir att man
som organisation bedriver verksamhet i linje med dessa kriterier. Länsstyrelsen
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anser att det därigenom inte går att hävda att det inom ramen för organisationsbidrag inte ställs några tydliga krav på motprestation.
10.2 Bemyndiganden

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Behovet av ökad långsiktighet och förutsägbarhet för organisationer inom det civila samhället är till viss del beroende av utlysningens karaktär och syfte. Inom ramen för vissa utlysningar efterfrågas snabb och
effektiv omsättning av verksamhet och då är en långsiktig tidshorisont inte alltid
aktuell. Högre krav på organisationernas förmåga att planera, ansöka och redovisa
sin verksamhet skulle troligen innebära att endast större organisationer inom det
civila samhället, med administrativ kapacitet, skulle bli aktuella för bemyndiganden.
10.2.1 Myndigheternas hantering av bemyndiganden

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. I förslaget betonas vikten av att myndigheten
fattar beslut så tidigt som möjligt i syfte att ge organisationerna så mycket förutsägbarhet som möjligt. Länsstyrelsen anser att det här bör hänvisas till den nya
förvaltningslagen (2017:900). Beslut i ärenden kan försenas om en framställning är
ofullständig eller oklar och då ska myndigheten bistå organisationen inom ramen
för sin allmänna serviceskyldighet. Länsstyrelsen har svårt att se att en översyn av
rutiner och tidigare beslutsfattande skulle innebära en jämnare arbetsbelastning
över året.
10.3.1 God information till organisationerna

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.
10.3.2 Mer enhetliga förordningar, särskilt för organisationsbidrag

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.
10.3.3 Ansökningsförfarandet och återrapporteringen

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Givet mångfalden av organisationer inom det
civila samhället varierar organisationers administrativa förmåga. För myndigheter
är det inte alltid enkelt att värdera och bedöma ansökningar och återrapporteringar.
Behov och förmåga att möta behov innebär svåra avvägningar, då bedömningen
ofta görs i konkurrens mellan organisationer. De blanketter för ansökan och rapportering som Länsstyrelsen använder är en återspegling av hur uppdragen till Länsstyrelsen har formulerats av regeringen.
10.3.4 Revision

Länsstyrelsens erfarenhet är att flertalet organisationer inom det civila samhället
har god kapacitet vad gäller att bedriva verksamhet, men ofta saknar ekonomisk
administrativ kapacitet. Länsstyrelsen ser det som angeläget att revision bedrivs på
liknande sätt mellan myndigheter. Att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått ett uppdrag att ta fram riktlinjer för revision av verksamheter som fått bidrag från myndigheten är positivt, men harmoniserar såvitt vi bedömer inte med promemorians förslag.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Lisbeth Schultze med integrationsutvecklare Daniel Uddling som föredragande. I den slutliga handläggningen har även
funktionschefen Pia Falck deltagit.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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