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Yttrande angående Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället
Sammanfattning
Hela Människan välkomnar bedömningarna i Ds 2018:13 om långsiktigt stöd till det civila
samhället. Särskilt understryker Hela Människan vikten av förslaget om
beställningsbemyndiganden, som vi menar är avgörande för många organisationers
möjlighet till långsiktighet i planeringen av så väl administration som verksamhet.
Synpunkter på respektive bedömning
10.1
Hela Människan välkomnar bedömningen och ser fram emot att
Regeringskansliet inom kort identifierar ytterligare bidrag som kan bli organisationsbidrag.
10.2
Hela Människan välkomnar särskilt formuleringen ”huvudregeln” och menar att
detta förpliktigar till en tydlighet från regering (samtliga departement) i Budgetproposition.
Möjligheten att använda beställningsbemyndigande har funnits sedan länge, så nu behöver
skillnaden synas i vad ”huvudregeln” betyder. Om utkomsten inte skiljer sig från tidigare bör
regering särskilt tydliggöra hur avvägningar gjorts – detta inte av skyldighet, utan för att
organisationer bättre ska kunna tolka Regeringskansliets processer och med utgångspunkt i
sin egen analys av dessa kunna planera mer långsiktigt. Hela Människan vill dock betona att
om beställningsbemyndigande verkligen blir en huvudregel, så kommer detta förändra det
svenska civilsamhällets möjligheter till långsiktighet avsevärt.
10.2.1
Hela Människan välkomnar bedömningen, men menar att den är så självklar att
den inte hade behövt finnas med – särskilt med sikte på långsiktigheten.
10.3.1
Hela Människan tycker att regeringen kan få liknande uppdrag i regleringsbrev
(vilka flera myndigheter redan har). Dock menar Hela Människan att organisationen redan
har tillräcklig information från de myndigheter som fördelar de bidrag som berör vår
organisation (inom det sociala området).
10.3.2
Hela Människan välkomnar bedömningen, men ser inte brist på enhetlighet
som ett problem främst för organisationerna, utan för systemet i sin helhet. Hela människan
upplever respektive myndighet som relativt tydlig med sin tolkning, men Regeringskansliet
behöver i sin egen samordning se till att det finns en enhetlighet i förordningarnas
skrivningar för att myndigheterna åtminstone ska ha samma formuleringar som
utgångspunkt.
10.3.3
Hela Människan välkomnar bedömningen, men vill betona att många
myndigheter redan är helt digitala i sin kommunikation och i ansökningsförfaranden.

10.3.4
Hela Människan välkomnar bedömningen i huvudsak för att vikten av
samverkan myndigheter emellan i frågor om det civila samhället inte nog kan betonas, så
även gällande riktlinjer för revision.
Övergripande synpunkt
Regeringens utgångspunkt inför att utredningen tillsattes var - i enlighet med målet för
politiken för det civila samhället – att villkoren för det civila samhället ska förbättras.
Principen om långsiktighet är bl.a. central för organisationernas möjlighet att planera sin
verksamhet och därmed kunna öka kvaliteten i sina insatser. Dock är det enligt utredningens
direktiv utredarens uppdrag att lämna förslag som bidrar till att själva bidragsgivningen och
finansieringen som ska bli mer långsiktig i första hand. Organisationernas långsiktiga
planering blir en bieffekt, men är inte det direkta målet med utredningen. Detta kan behöva
förtydligas för vissa organisationer.
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