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Yttrande över förslag till Kammarkollegiet 
föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna 
organisationer. 
 
Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för 
idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum verkar för ett samhälle där ett 
starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer har goda förutsättningar 
att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum vill att civilsamhället ses 
som en central och värdefull del av samhällsutvecklingen. Bland Forums 38 medlemmar finns 
kvinno- och tjejjourer, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, 
Svenska Röda Korset och Rädda Barnen.  
 

Sammanfattning  
Forum avstyrker Kammarkollegiets förslag på avgiftsnivå. Den angivna avgiftsnivån är alltför 
hög och kommer påverka mindre organisationers vilja och möjlighet att registrera sig. Forum 
anser utöver detta att kravet på fortsatt avgift fem år efter eventuellt beslut om avregistrering 
även kommer ha en avskräckande effekt. Vår bedömning är att många mindre organisationer 
kommer att se det som en orimligt stor ekonomisk risktagning och därför välja bort 
registrering. Med en så hög avgift kommer få idéburna organisationer att registrera sig och 
avgiften stjälper därmed regeringens och riksdagens ambition om att främja tillväxt av idéburen 
verksamhet i välfärden.  
 

Våra särskilda synpunkter på förslaget 
• Utredningen om idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56) pekade på hur viktigt det 

är att kostnaden för att registrera en organisation inte blir för hög. Som utredningen 

konstaterade är många organisationer små och har begränsade resurser. Vi har ingen 

anledning att ifrågasätta Kammarkollegiets beräkningar på vad avgiftsnivån behöver 

vara för att uppnå kostnadstäckning, men vi noterar att den nu föreslagna avgiften på 12 

000 kr per år är mångdubbelt högre än det tidigare angivna förslaget. 

• Regeringens proposition ”Idéburen välfärd (2021/22:135)” anger explicit att 

intentionen med registreringen är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden (s 

10). Den höga avgiften tror vi kommer att motverka denna avsikt, särskilt när det gäller 

mindre organisationer. För att det ska vara rimligt för mindre idéburna aktörer att 

registrera sig bör avgiften antingen sänkas generellt, eller anpassas utifrån 

organisationernas storlek enligt någon form av avgiftstrappa.  

• Ett annat dilemma som vi vill uppmärksamma Kammarkollegiet på är att flera av våra 

medlemmar är riksorganisationer med en struktur med distrikt/lokalföreningar med 

egna organisationsnummer. Exempel på det är Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och 

många av studieförbunden. Vi ifrågasätter det rimliga i att riksorganisationer med 
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distrikt/ lokalföreningar totalt sett blir tvungna att betala mycket stora 

registreringsavgifter. Vi bedömer att dessa medel gör betydligt bättre nytta i 

verksamheterna. Det går inte heller att utesluta att idéburna organisationer blir 

nödgade att omstrukturera sina organisationer. Inte för att den nya 

organisationsstrukturen skulle vara den mest ändamålsenliga utifrån deras behov, utan 

för att kunna fortsätta bedriva välfärdsverksamhet på kommuners och regioner 

uppdrag utan kraftigt höjda administrationskostnader.  
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