Inbjudan till sakråd

2019-09-23

Kulturdepartementet

Välkommen till sakråd om tillämpningen av nytt demokrativillkor

Datum: 25 oktober 2019
Tid: Kl. 09.00–11.30
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm

Jag vill bjuda in er organisation till sakråd om tillämpningen av nytt
demokrativillkor. Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter när det
gäller konsekvenser för civilsamhället av tillämpningen av demokrativillkoret
i demokrativillkorsutredningens förslag.
Eftersom demokrativillkorsutredningen inte haft i uppdrag att ta upp
konsekvenser av tillämpningen blir sakrådet ett viktigt tillfälle för regeringen
att ta del av era synpunkter och perspektiv kring detta. Synpunkterna
kommer att komplettera remissvaren på demokrativillkorsutredningen i
regeringens fortsatta arbete med demokrativillkoret.
De frågor som kommer att lyftas under sakrådet är:
•
•

Vilka konsekvenser ser ni av tillämpningen av det föreslagna
demokrativillkoret avseende er verksamhet och administration?
Vad ser ni för behov av stöd från det offentliga i tillämpningen av det
föreslagna demokrativillkoret?

Under sakrådet är ni välkomna att kortfattat, cirka tre minuter per
organisation, lämna synpunkter utifrån de två frågorna. Återkoppling i form
av minnesanteckningar ges efter sakrådet till dem som deltagit.
Minnesanteckningar publiceras även på regeringens webbplats.

Ni som inbjuds till sakrådet är utvalda för att med er kunskap och erfarenhet
representera en bredd av de organisationer som på något vis berörs av
demokrativillkoret.
Vänligen meddela ert deltagande (max en person per organisation)
och om ni har några särskilda behov av hjälpmedel, senast den 14 oktober
till ku.csm@regeringskansliet.se. I anmälan behöver deltagarens namn anges.
Deltagaren behöver medta legitimation till mötet. Om ni har frågor är ni
välkomna att kontakta handläggare Carl-Johan Friman,
carl-johan.friman@regeringskansliet.se.
Varmt välkomna.
Med vänlig hälsning,

Helene Öberg
Statssekreterare

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att i en avgränsad sakfråga
ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och
andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och
ökar kvaliteten i regeringens underlag. Utifrån den särskilda kompetens och
erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedömer regeringen att er
organisation kan bidra på ett värdefullt sätt. Läs mer om sakråd på
regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad.
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Kulturdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Den rättsliga
grunden för behandlingen är att sakrådet är ett allmänt intresse.
Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet
och sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. En
person har rätt att få veta vilka av sina personuppgifter som behandlas och
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran ska ske skriftligen
och kan skickas till ku.registrator@regeringskansliet.se.
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Sändlista:

Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala
Assyriska Riksförbundet
Diakonia
Famna
Frälsningsarmén
Funktionsrätt Sverige
Hela Sverige ska leva
Ibn Rushd Studieförbund
Ideell kulturallians
Kriminellas revansch i samhället, KRIS
Kvinnojouren ROKS
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter
Riksidrottsförbundet
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime
Röda korsets ungdomsförbund
Sáminuorra
Studieförbunden
Svenska Muslimer För Fred Och Rättvisa
Sveriges Hembygdsförbund
Sverok
Vi unga
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Om demokrativillkorsutredningen

Utredningen Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
överlämnades till regeringen i juni 2019. Utredningen är nu ute på remiss,
remisstiden pågår t.o.m. den 31 oktober 2019.
Utredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den
eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,
1

utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2

diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,

3

rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1
eller 2, eller

4

motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Utredningen föreslår att ett likalydande demokrativillkor för verksamheten
ska införas i de bidragsförordningar som huvudsakligen riktar sig till det
civila samhällets organisationer. Utredningen föreslår också att en särskild
förordning införs som ska tillämpas när statsbidrag fördelas på annat sätt än
genom lag eller förordning. Utredningen föreslår vidare att Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska få i uppdrag att stödja de
bidragsgivande myndigheterna i tillämpningen av demokrativillkoret. I
uppdraget ska ingå att samverka med bl.a. det civila samhället i syfte att
samla kunskap om det utmaningar som bidragsgivare och bidragsmottagare
ställs inför.
Demokrativillkorsutredningen finns på https://www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/
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