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§5
Yttrande över remiss av Betänkandet SOU 2019:35
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
AMN 2019-0300-1.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Det finns en bred samsyn gällande civilsamhällets centrala
betydelse i ett demokratiskt samhälle. De statliga bidragen till civila
samhället är motiverat av dess samhällsnyttiga funktion. Staten
måste dock kunna försäkra sig om att bidragen fördelas till
verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande
värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de
internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Mot denna
bakgrund har regeringen i mars 2018 tillsatt en utredning för att se
över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna.
Utredningen lämnar förslag på förtydligade och enhetliga
demokrativillkor. Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om
den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,
• utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt
kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
• diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,
• rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden
som anges i 1 eller 2, eller
• motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
För att stödja övriga statliga bidragsgivande myndigheter i
tillämpningen av demokrativillkoren föreslår utredningen att
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får
det i uppdrag. I uppdraget ska även ingå att samverka med
kommuner, regioner och det civila samhället i syfte att samla
kunskap och sammanställa information om de utmaningar som
bidragsgivare och bidragsmottagare ställs inför när det gäller
tillämpningen av demokrativillkor.
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Arbetsmarknadsförvaltningen har inga synpunkter på utformningen
av de demokrativillkor som föreslås i utredningen. Samtidigt vill
förvaltningen dock framhålla att oavsett den konkreta ordalydelsen i
villkoren så ligger den huvudsakliga utmaningen i tillämpning och
tolkning av villkoren samt möjligheterna till kontroll av hur dessa
följs av den enskilda föreningen/organisationen.
Arbetsmarknadsförvaltningen är därför positiv till förslaget att
MUCF får ett särskilt uppdrag att stödja övriga bidragsgivande
myndigheter i tillämpningen av de föreslagna demokrativillkoren
samt att landets kommuner och regioner vid behov kan samråda
med myndigheten i frågor som rör tillämpning av demokrativillkor
då detta är en svår och grannlaga uppgift. Förvaltningen delar
utredarens bedömning att MUCF är lämplig myndighet för
uppdraget.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
12 september 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Lindstål (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.

