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Förslag till Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering 
av idéburna organisationer 
 
 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna stöder inte myndighetens förslag om en årlig avgift på 12 000 
kronor, totalt minst 60 000 kronor per registrerad organisation. 
 
 
Allmänt 
 
Statsmakterna har en ambition att organisationer utan vinstintresse ska kunna 
utvecklas och få en mer framskjuten roll som utförare inom välfärden. Det är en 
målsättning som SPF Seniorerna delar. Civilsamhällets idéburna och ideella 
organisationer gör välkomna och viktiga insatser i välfärden.  
 
Organisationerna kan ha en förmåga att bedriva mer specialiserad verksamhet 
som varken det offentliga eller privata bedrivit och på så sätt fungera som 
komplement till både offentligt och privat driven välfärd. Därmed ökar 
förutsättningarna att öka såväl mångfalden som valfriheten för mottagarna av 
välfärd. Över tid har idéburen välfärdsverksamhet bidragit till utveckling och 
nyskapande genom tjänster i liten skala som sedan offentliga eller privata aktörer 
tagit till sig. Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 
2016:78) uttrycker det som att de idéburna drivit på välfärdsstatens utveckling. 
 
Denna positiva inställning till idéburna organisationer i välfärden delades av 
regeringen (prop. 2021/22:135) och finansutskottet (2021/22:FiU28). 
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Avgiftens storlek och omfattning 

I dagsläget är det inte aktuellt för en folkrörelse och ideell medlemsorganisation som 
SPF Seniorerna att registreras i det kommande registret. Beroende på hur förbundet 
utvecklas framöver kan det emellertid bli aktuellt i framtiden. Redan nu kan dock slås 
fast att den föreslagna årliga avgiften är för hög, då den årligen är 12 000 kronor och 
minst ska betalas under fem år, det vill säga totalt 60 000 kronor. Den stora majoriteten 
av förbudets intäkter kommer från medlemsavgifter och dessa ska i första hand täcka 
den omfattande verksamheten för de närmare en kvarts miljon medlemmarna, deras 
nästan 800 lokala föreningar och de 26 regionala distrikten.  

Den föreslagna avgiften är betydligt högre än den som Utredningen om idéburna 
aktörer i välfärden omsorgsfullt redovisade i sitt betänkande Idéburen välfärd (SOU 
2019:56).  

Kammarkollegiets konsekvensutredning argumenterar otillräckligt om avgiftens storlek. 
På de blott fem sidor långa utredningen framgår inte beräkningarna som ligger till grund 
för Kammarkollegiets förslag om en fast och enhetlig årlig avgift om 12 000 kronor för 
registrering, registerhållning och tillsyn.  

Idéburna organisationer ser olika ut. Några är små och är etablerad på en viss begränsad 
geografisk plats. Andra, som SPF Seniorerna, är riksomfattande med en nationell 
organisation samt en stor lokal och regional organisation. Kammarkollegiet borde ha 
utrett möjligheten av ett diversifierar avgiftssystem, till exempel i form av en 
avgiftstrappa.  

Även om avgiften är frivillig, kan det förväntas att registret i praktiken blir avgörande 
som ett slags kvalitetsstämpel och branschstandard. Det är dessutom registrets syfte och 
vore därmed önskvärt. Då får inte avgiften var så hög att idéburna organisationer avstår 
från att registrera sig.  

 
 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också ekonomichef Monica Almquist deltagit.   
 

  
Eva Eriksson   
Förbundsordförande  


