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RIOs remissvar på förslag till föreskrifter om avgifter vid registrering av 

idéburna organisationer (dnr 8979-2022) 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) inkommer härmed med yttrande över förslag till 

föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. 

RIO företräder 113 idédrivna folkhögskolor som bland annat tillhandahåller offentligt finansierade 

välfärdstjänster i form av utbildning. 

Sammanfattning 
RIO motsätter sig föreslagen nivå och konstruktion vad gäller avgiften och anser att förslaget 

motverkar syftet med propositionen Idéburen välfärd.  

Kommentarer 
Kammarkollegiet anger att den föreslagna avgiften är både skälig och proportionerlig samt att 

myndighetens överväganden gällande beloppet framstår som rimliga. Kammarkollegiet bedömer att 

avgiftens nivå inte är så hög att detta i sig kommer att utgöra ett hinder eller påverka viljan att 

registrera sig. 

Vi delar inte Kammarkollegiets bedömning utan menar, mot bakgrund av vår kunskap om de 

idédrivna folkhögskolorna och de förutsättningar verksamheten råder under, att avgiftens nivå just 

kommer att utgöra ett hinder och påverka viljan att registrera sig. 

RIO saknar i konsekvensutredningen en redogörelse för vad som ligger till grund för myndighetens 

bedömning. 

Vi saknar även bakgrunden till Kammarkollegiets bedömning om att det kommer bli ett betydligt 

färre antal sökande organisationer än vad som anges i betänkandet Idéburen välfärd. Myndigheten 

anger i direkt anslutning till denna bedömning att det är svårt att på förhand bedöma hur många 

organisationer som förväntas registrera sig. Vidare att myndighetens kostnad påverkas av antalet 

organisationer. 

Förslagen i propositionen Idéburen välfärd syftar till att öka möjligheterna för idéburna 

organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster. Därmed kommer kommuner, 

regioner och statliga myndigheter i större utsträckning än tidigare att kunna dra nytta av de idéburna 

organisationernas kompetens, erfarenhet och andra resurser. Detta syfte motverkas av 

Kammarkollegiets förslag till nivå och konstruktion vad gäller avgiften då förslaget, som nämnts 

tidigare, kommer att utgöra ett hinder och påverka viljan att registrera sig. 



Vi menar att lägre trösklar än de här föreslagna ökar möjligheterna för de idédrivna folkhögskolorna 

att kunna bidra till välfärden och för den offentliga sektorn att i större utsträckning kunna dra nytta 

av våra resurser. En konstruktion som gör det möjligt att kunna bidra även med kortare insatser vore 

att föredra. Att vara skyldig att erlägga avgift fem år efter avregistrering är inte en konstruktion som 

underlättar för skolornas medverkan. 
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