
Nystauppföljning



Arbete pågår med att tydliggöra i Arbetsförmedlingens instruktion och regleringsbrev att samarbetet med 
civilsamhället ska förstärkas och styrningen mot sektorerna (offentlig, privat och idéburen) ska differentieras, 
genom bland annat anpassade ersättningssystem och former för samverkan. Förslaget innebär även att 
tillämpa uppföljnings- och finansieringssystem som bättre motsvarar insatsen, som att mäta en stegvis 
förflyttning och progression mot anställbarhet

→ Ny struktur för dialog och samverkan, överenskommelse mellan bland andra Fremia och AF

Förslaget om att regeringen säkerställer en bred och stark representation från civilsamhället i den nya 
myndigheten Institutet för mänskliga rättigheters insynsråd är uppnått

→ Negin Tagavi, styrelseledamot för MR-institutet

Huvudförslag 1:
Civilsamhället ska vara en självklar part i 
samhällsfrågor



Förslaget innebär att svenska lärosäten ska stimuleras att inrätta och bedriva utbildning kring 
utbildningsområdet civilsamhällesvetenskap. Sådan stimulans kan innebära - men inte begränsas till -
informationsinsatser, möjliggörande av kollegiala samarbeten, ekonomiska stimulansstöd, samt vid uppfyllda 
krav statlig finansiering av utbildningen vid mindre och medelstora lärosäten.

→ Uppnått genom Marie Cederschiöld Högskolas kandidatprogram i civilsamhällesvetenskap

Huvudförslag 1:
Civilsamhället ska vara en självklar part i 
samhällsfrågor



Huvudförslag 3:
Det behövs en lag om idéburet offentligt 
partnerskap

Förslaget innebär att regeringen utvecklar lagstiftning och regelverk som är anpassade för idéburna 
organisationer, till exempel i upphandlingslagstiftning, valfrihetssystem och idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Samt uppmuntra användandet av reserverade kontrakt, klusterupphandling och 
regional anpassning

→ IOP uppmärksammat i motioner med anledning av Proposition Idéburen välfärd 2021/22:135

→ Fortsatt arbete med arbetsgrupp för att ta fram en mall för IOP som ska underlätta 
flyktingmottagandet



• Förslag: Samordning i kristid ska baseras på strukturer som redan finns uppbyggda och är 
långsiktigt finansierade. De statliga myndigheterna behöver utveckla sin mottagarkompetens av 
ideell förstärkning i kris i sin operativa verksamhet. Det vill säga chefer och medarbetare behöver 
ha kunskap om hur samarbetet med civilsamhället är tänkt att ske i kristid. Ge civilsamhället chans 
till framförhållning genom att involvera det i upprättandet av en långsiktig planering med risk- och 
sårbarhetsanalyser där de frivilliga resurserna planeras in som en naturlig del av regioners och 
kommuners krisberedskap. Ge civilsamhället löpande finansiering så att man kan upprätthålla den 
mobiliserande och organiserande kompetensen i organisationerna

→Rapporten ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder”, 
februari 2022, samt möten relaterade till rapporten våren 2022.



Huvudförslag 5:
Reformera beskattningen av icke-

vinstdrivande aktörer

• Arbete pågår med förslaget att en justering av lagstiftningen så att moms på interna transaktioner i 
civilsamhället tas bort i Sverige. Det kan även vara nödvändigt att påverka EU:s kommande momsdirektiv

→ Frukostmöte i Riksdagen, debattartiklar, möte med statssekreteraren på Finansdepartementet, 
skatteutskottets tillkännagivande

• Ett ytterligare förslag innebär en utökad och breddad skattereduktion för gåvor för att skapa en långsiktigt 
hållbar svensk modell som stimulerar gåvogivande

→Möte mellan Giva Sverige och de politiska partierna, bland annat Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet


