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Förberedelseunderlag Partsgemensamt Forum  
7 november 2018 
Tema 4: Civilsamhällets särart och konkurrens- och konsumenträtt m.m. 
  

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Temat för dialogen är Civilsamhällets särart och konkurrens- och konsumenträtt m.m. 
 
Temat beslutades vid det konstituerande mötet 2018 med följande motivering: 
I utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” uppmärksammas hinder för organisationers 
verksamheter som beror på olika regelverk och dess tillämpning. Ett sådant hinder är att 
föreningar i allt högre grad likställs med företag. Det kan bland annat leda till att 
konkurrensrättsliga regler kan tillämpas på organisationernas verksamhet och att 
konsumenträtten påverkar relationen mellan en medlem och en förening. Hur balanseras 
gränser och ansvar när civilsamhället utför insatser som ligger väldigt nära det offentligas 
verksamhet? Och hur kan förståelsen för civilsamhällets särart öka?” 
 
1.2 Avgränsning: fokus på särart 
Temat särart har redan belysts ur flera olika synvinklar på tidigare PGF (se redogörelse för 
dessa möten nedan). Mot bakgrund av detta och det faktum att frågorna om konkurrens- 
och konsumenträtt för närvarande inte är aktuella i någon större pågående diskussion, har 
arbetsgruppen lagt huvudfokus på civilsamhällets särart i sig.  
 
Dialogen i PGF den 7 november 2018 tar därför sitt avstamp i dels en ny utredning som ska 
ta fram förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärdsverksamheter, dels i ett 
Upphandlingsmyndighetens uppdrag att ta fram ett stöd gällande upphandling av idéburna 
aktörer. Såväl utredningen som Upphandlingsmyndigheten kommer att delta och presentera 
sitt arbete. Vi kommer även att få ta del av ett exempel på hur särarten fått utrymme i en ny 
reselagstiftning. 
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1.3 Om dialogen i Partsgemensamt forum 
Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en 
politik för det civila samhället och forumets Arbetsordning för 2018: 
 

 
1.4 Begreppet särart 
Dialogen den 7 november fokuserar på civilsamhällets särart. Frågan infinner sig då vad 
särart egentligen är. Det finns flera synonymer till ordet särart såsom: särprägel, egenart och 
individualitet. Inom civilsamhället kan man lyfta fram flera olika särarter såsom: det frivilliga 
arbetet, medlemskapet, ideologins betydelse och civilsamhällets oberoende/självständighet.  
 
I prop. 2009/10:55 beskriver regeringen civilsamhället särart så här: ”För medlemmarna och 
även för många av dem som mottar service eller tjänster av en organisation inom det civila 
samhället utgör också organisationens ideella syfte och värdegrund ett särskilt värde. Det är 
just denna karaktär hos det civila samhällets organisationer som ger deras verksamhet dess 
särart och särskilda värde jämfört med verksamhet som bedrivs i offentlig regi eller av 
företag. Det ligger därför även i uppdragsgivarnas långsiktiga intresse att denna särart hos 
det civila samhällets organisationer värnas genom att ett mått av oberoende och 
självständighet säkerställs.” (prop. 2009/10:55 s 43). Där står också: ”Den särart och det 
särskilda värde som organisationerna inom det civila samhället har ligger ofta i att de står för 
ett självständigt alternativ till offentlig sektor. Om organisationerna närmar sig offentlig 
sektor alltför mycket, riskerar de också i någon mån sin självständighet och särart.” (prop. 
2009/10:55 s 51) 
 
  

• Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter 
och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

 
• Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det 

bör finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 
 

• Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut 
eller sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper 
och att tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

 
• Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum. 
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2. Frågeställningar för dialogen 
När är civilsamhällets särart särskilt användbar och viktig? När behöver vi förstå och 
definiera särarten, i vilka sammanhang?  
Det är oftast särarten som lyfts fram som ett mervärde som civila samhällets organisationer 
kan bidra med. Det som gör föreningslivet unikt i jämförelse med offentliga och privata 
aktörer.  
 
Hur kan vi skapa en bättre förståelse för och tydligare formulera civilsamhällets 
erbjudande? Hur ska vi arbeta för att civilsamhället bättre ska kunna beskriva sina 
verksamheter och tjänster för det offentliga och hur ska det offentliga kunna efterfråga 
dessa tjänster på ett tydligare sätt? 
Regeringen har som målsättning att få fler idéburna organisationer att verka som aktörer i 
välfärden, men många organisationer upplever inte att det offentliga efterfrågar deras 
verksamhet. Samverkan är dock inte alltid identiskt med ett köp-säljförhållande, utan kan 
innehålla också annat.  
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3. Upplägg för dialogen  
 
13:30 Dagens tema introduceras: Civilsamhällets särart och konkurrens- och 

konsumenträtt m.m. 
Syfte med dagens möte samt beskrivning av dagens upplägg. 
 

13.40 Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden 
Presentation av utredning 

 Anna Hagstad, huvudsekreterare, och Helena Henriksson, sekreterare 
Bikupor 

 Kort samtal i mindre grupper utifrån presentationen samt ev. frågor till 
utredningen  
 
14:05 Paketreselagen 
 Presentation av lagen och undantag som rör civilsamhället 

Thomas Carlsson, kansliråd, och Marita Axelsson, kansliråd, 
Konsumentenheten på Finansdepartementet. 
 

14:20  Mingelfika (15 minuter) 
 
14:35 Upphandlingsmyndigheten 

Presentation av myndighetens arbete med att ta fram stöd vid upphandling 
som även rör idéburna aktörer  

 Anna Lönnerberg, strateg, och Erika Pohjanen, tjänstedesigner 
 Bikupor 
 Samtal i mindre grupper utifrån presentationen 
 
15:05 Dialogen inleds 

Diskussioner i grupper utifrån de två frågeställningarna för dialogen och 
dialogens återkommande följdfrågor: Vad kan civilsamhället göra? Vad kan 
regeringen göra? Vad kan parterna göra tillsammans?  
 

15:45 Uppsamling av dialog 
 Grupperna delar med sig av sina resonemang i storgrupp 
 
16:00 Bensträckare inför fortsatt program  
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4. Bakgrundsmaterial 
Det här bakgrundsmaterialet är en sammanställning av hur diskursen kring civilsamhällets 
särart och konkurrensrätt har sett ut de senaste åren. Det är också en översikt av hur 
regeringen har förhållit sig till dessa frågor och vilka insatser som har gjorts. 
 
4.1 PGF:s tidigare dialoger på temat särart 
Frågan om civilsamhällets särart och konkurrensrätt har diskuterats i Partsgemensamt forum 
vid ett flertal tillfällen. Här nedan finns en sammanfattning av hur dessa diskussioner sett ut 
och vilka perspektiv som lyfts fram. 
 
4.1.1 PGF 2013 
2013 var ett av PGF:s teman ”Civilsamhällets särart och kvalitet” och handlade om de 
problem som många organisationer upplever med ökad marknadsorientering i samhället. 
Organisationerna menade att myndigheters relation till civilsamhället allt mer präglas av 
mål- och resultatstyrning och konkurrensutsättning. Hur det påverkar organisationers 
administrativa börda och synen på ideella organisationers särart och kvalitet i förhållande till 
privata företag diskuterades. Ur den dialogen kom förslag och idéer på förbättringar. 
Exempelvis lyfts behovet av att åtgärda kunskapsbristen om civilsamhällets särart främst 
riktat till vad politiken bör arbeta vidare med. Civilsamhället bör bli tydligare med vad dess 
särart står för och betyder, både internt och externt. Vårt gemensamma ansvar är att öka 
den ömsesidiga förståelsen för varandras verklighetsbeskrivning, och att utveckla 
kvalitetsindikatorer som beskriver idéburen verksamhet och dess särart.  
 
4.1.2 PGF 2014 
2014 fördjupas dialogen om vad som egentligen är civilsamhällets särart i förhållande till den 
privata och den offentliga sektorn och i fokus var frågan om civilsamhällets särart som motiv 
till särbehandling i förhållande till företag. I dialogen försökte parterna reda ut vad 
civilsamhällets särart kan bestå i och vilket mervärde som civilsamhället tillför det allmänna. 
Vissa organisationer upplever att det finns ett tryck på att de ska anpassa sig till en 
marknadsnorm och ett ekonomiskt tänkande. Det kan ta sig i uttryck i krav om 
konkurrensutsättning av verksamheter som genomförs ideellt. För att en ideell verksamhet 
ska särbehandlas i frågor som exempelvis moms, skattelättnader och konkurrensutsättning i 
jämförelse med företag, krävs att definiera och tydliggöra särarten inom ideell sektor. Flera 
kriterier som ansågs kunna beskriva särarten diskuterades men alla var överens om att den 
mest avgörande skillnaden mot ett företag var att civilsamhällets organisationer har ett 
ideellt, allmännyttigt eller medlemsnyttigt syfte och inte ett vinstsyfte. De förslag och 
förbättringar som kom från mötet var att politiken bör ta ställning i fråga om särart och 
skapa tydliga regelverk som vägledning för myndigheter. För civilsamhällets del behöver 
man vara noga med att tydliggöra den egna organisationens syfte för att undvika glidningar 
mot företagsformer. Tillsammans har vi ansvaret att fortsätta samtalet inom och mellan 
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parterna för att definiera särarten och vilken särbehandling som är rimlig, eftersträvansvärd 
och för vilka aktörer. 
 
4.1.3 PGF 2015 
Under 2015 var frågan om särart inte ett eget tema men berördes när dialogen handlade om 
när kommunen konkurrerar med föreningslivet och när civilsamhällets organisationer har ett 
myndighetsliknande uppdrag. Parterna identifierade flera områden där det offentliga driver 
verksamheter som konkurrerar med civilsamhällets organisationer. Vissa av 
organisationerna upplever att de alltmer betraktas som utförare av vissa verksamheter och 
att det på sikt kan resultera i att medlemsintresset åsidosätts och att effekt ses som viktigare 
än förtroende. Det finns form av företagsliknande former i offentlig sektor som 
organisationerna påverkas av. Ett tjänste- och produktionssamhälle upplevs som en risk för 
att organisationerna, som under lång tid har utfört tjänster för sina medlemmar, hamnar i en 
ny konkurrenssituation gentemot näringslivet med ökad tjänsteproduktion och medföljande 
pristryck. Föreningarna kan ibland ha svårt att leva upp till de ökade krav som ställs genom 
den professionalisering som ibland krävs för att hantera avtal, redovisning, effektmätning 
etcetera. Det går att komma överens om ett offentligt uppdrag och sätta ramarna för hur 
det ska genomföras tillsammans, men det krävs tillit från båda parter (offentliga och ideella). 
Liknande slutsatser framkom i dialogen om när civilsamhällets organisationer får uppdrag 
som liknar en myndighets uppdrag. Modellerna för och orsakerna till att organisationerna 
har myndighetsliknande uppdrag varierar, ibland har det skett på civilsamhällets initiativ och 
ibland har det uppstått efter en politisk reform. Civilsamhällets organisationer kan behöva 
tänka efter innan de åtar sig ett myndighetsliknande uppdrag då det kan handla om frågor 
då olika intressen möts. I exempelvis en bidragsfördelning kan det uppstå revir och 
gatekeepers som kan påverka förutsättningarna för andra organisationer som vill medverka. 
Om myndigheter ges främjande uppdrag inom organisationernas område bör det offentliga 
ha en viss försiktighet och samråda med organisationerna på området.   
 
Genom samtalet kom parterna fram till att tillsammans kan de förbättra uppföljningen av 
förändringar kring krav på ledarskap och juridisk kompetens (kontrakt och avtal), kring 
redovisnings- och uppföljningskrav samt kring krav på administration. Politiken kan utnyttja 
de styrmedel som finns, exempelvis regleringsbrev och instruktioner för att påskynda 
utvecklingen i linje med politiken för det civila samhället inom olika sakområden i offentlig 
förvaltning. Det civila samhället kan å sin sida undersöka möjligheten att bilda ett etiskt råd 
för att stödja civilsamhällets organisationer i frågor som rör föreningsrätten och 
medlemsnyttan när det offentliga vill lägga uppdrag på civilsamhällets organisationer. 
 
På Mucf.se/publikationer/ går det att läsa och fördjupa sig i tidigare dialoger i den årliga 
skrift som sammanfattar synpunkter, erfarenheter och utbytet från dialogerna i PGF.    
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4.2 Regeringens insatser på temat  
I Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) finns ett flertal förslag och bedömningar 
som rör civilsamhällets särart, varav flera även har koppling till konkurrensrätt och 
konsumenträtt. Nedan följer beskrivning av de huvudsakliga förslagen i Paletten och hur de 
behandlats samt vad regeringen i övrigt gjort för insatser på temat. 
 
Förslagen och bedömningarna har remitterats till myndigheter och civilsamhälle och 
därefter beretts vidare inom Regeringskansliet. I skrivelsen En politik för engagemang (Skr. 
2017/18:246) redovisar regeringen hanteringen av förslag och bedömningar i Paletten. I 
några fall har regeringen gjort andra bedömningar än utredningen kring hur ett behov ska 
lösas även om regeringen delar bilden av behovet. Flera av förslagen och bedömningarna 
har därför hanterats på andra sätt än det som utredningen föreslår, t.ex. finns ett antal 
förslag och bedömningar som rör förbättrad kunskap hos det offentliga om det civila 
samhällets särart och om förbättrad myndighetsinformation till det civila samhällets 
organisationer. Hanteringen av dessa olika behov har regeringen valt att till stor del hålla 
samman inom ramen för ett stärkt kunskapsuppdrag till MUCF samt genom att betona det 
informationsuppdrag som varje myndighet redan har i sin ordinarie verksamhet. 
 
Vissa av förslagen och bedömningarna har även tagits vidare inom ramen för andra 
utredningar och de olika departementens ansvarsområden i respektive sakfråga. 
 
4.2.1 Regeringens insatser specifikt kring civilsamhällets särart 
Om förslaget om konsekvensanalyser i statliga utredningar 
I Paletten fanns detta förslag: Det införs ett krav i kommittéförordningen på att om förslagen 
i ett betänkande har betydelse för villkoren för det civila samhällets organisationer ska 
konsekvenserna i det avseendet redovisas i betänkandet. Det införs också ett krav i 
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning om att förvaltningsmyndigheter i 
samband med regelgivning som kan påverka organisationer inom det civila samhället ska 
göra en konsekvensutredning avseende vilka effekter som ett genomförande av de nya eller 
ändrade reglerna får för dessa organisationer. (SOU 2016:13 s. 211) 
 
I skrivelsen En politik för engagemang lämnade regeringen denna bedömning: Regeringen 
förfogar över flera sätt att i utformningen av politiken kartlägga, analysera och redovisa 
konsekvenser för det civila samhällets organisationer i frågor som rör dem. Regeringen anser 
därför inte att det för närvarande finns något behov av att införa krav på att kartlägga och 
redovisa konsekvenser för det civila samhället i kommittéförordningen eller förordningen 
om konsekvensutredning vid regelgivning. (Skr. 2017/18:246 s. 48) 
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Ökad kunskap om särart 
I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på civila samhällets särart och mervärde som 
idéburna aktörer i välfärden. Resonemanget kan också anses som relevant i förhållande till 
diskussionen om civilsamhällets särart inom konsument- och konkurrensrätt. I skrivelsen står 
bl.a.: ”Politiken för det civila samhället syftar till att ta vara på den särart och i förlängningen 
det mervärde som organisationerna bidrar med. [---] För att regeringens åtgärder ska bidra 
till att förbättra villkoren för det civila samhället på det sätt som är avsett är det viktigt att de 
berörda aktörerna känner till åtgärderna. Det gäller både offentliga och ideella aktörer. 
Därför behöver insatserna i detta avsnitt gå hand i hand med regeringens satsning på det 
stärkta kunskapsuppdrag för MUCF som beskrivs i kapitel 4.” (Skr. 2017/18:246 s. 39). Det 
förstärkta kunskapsuppdraget till MUCF syftar bl.a. till ökad myndighetssamverkan och 
utvecklat kunskapsstöd för det civila samhället (Skr. 2017/18:246 s. 16). 
 
Förenkling och undantag samt stöd vid upphandling 
Frågan om civilsamhällets särart aktualiseras bl.a. även i regeringens arbete för att stärka 
idéburen välfärd. Inriktningen under den senaste mandatperioden har varit att möjliggöra 
för en mångfald av leverantörer att delta i offentliga upphandlingar. Regeringen har uttryckt 
att civilsamhällets organisationer har en viktig roll för tillhandahållandet av vissa sociala 
tjänster och andra särskilda tjänster (välfärdstjänster). I Paletten lämnas flera förslag till 
lagändringar som rör idéburen välfärd och offentlig upphandling, och som omhändertagits 
inom ramen för Välfärdsutredningen. Regeringens syn är att komplexa och omfattande 
regler kan verka hämmande för många organisationer och mindre företag och ett enklare 
regelverk kan därför underlätta inte minst sådana organisationers deltagande i 
upphandlingar. Regeringen har initierat eller vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för 
det civila samhället att erbjuda välfärdstjänster. Av dessa kan särskilt nämnas förenklingar 
vid upphandling under ett visst tröskelvärde (prop. 2017/18:158), reserverat deltagande i 
upphandlingar (prop. 2017/18:158) och strategi för sociala företag (dnr N2018/00710/FF). 
 
Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att ge stöd till upphandlande myndigheter och 
enheter som även inkluderar stöd i frågor kring idéburna aktörer. Utifrån en förfrågan från 
Upphandlingsmyndigheten startade Nationella överenskommelsen mellan regeringen och 
civilsamhället i oktober 2018 ett s.k. lärnätverk för myndigheter och civilsamhälle som syftar 
till att ge ökad kunskap och verktyg på detta område.  
 
Utredning om att ta fram en definition som ska underlätta idéburet deltagande 
Regeringen har tillsatt en utredning (dir. 2018:46) för att ta fram en tydlig definition av 
idéburna aktörer i välfärden, inklusive tillämpning av denna inom t.ex. idéburet-offentligt 
partnerskap (IOP). Syftet med utredningen är att underlätta vid bland annat bidragsgivning, 
lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av IOP och därigenom främja ett ökat 
idéburet deltagande i välfärden. Utredaren ska bl.a. 
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• föreslå en definition av idéburna aktörer, 
• kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den föreslagna definitionen 

identifiera idéburna aktörer inom välfärden eller andra närliggande offentligt 
finansierade eller subventionerade verksamheter, 

• kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i 
andra länder inom EES, 

• föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet 
offentligt partnerskap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och 
det offentliga, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
 
Utredningen ska vara klar senast den 14 december 2019. 
 
4.2.2 Regeringens insatser kring civilsamhällets särart kopplat till konsument- och 
konkurrensrätt 
Undantag vid researrangemang 
Ett område där konsumentlagstiftning och gränsen för näringsverksamhet aktualiserats är 
arrangemang av resor. Exempel finns där ideella föreningar ordnat paketresor för sina 
medlemmar och då betraktats som näringsidkare som omfattas av lagstiftning för 
paketresor. Regeringen lade i april 2018 fram förslag till en ny paketreselag (prop. 
2017/18:225) där undantag görs för paketresor och researrangemang som anordnas utan 
vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer. Den nya lagen ger alltså ett 
undantag för föreningar som utan vinstsyfte tillfälligt ordnar resor för sina medlemmar. 
 
Exempel på hantering av konsument- och konkurrensrätt 
Om idrottens särart 
I Paletten lämnar utredningen denna bedömning: Möjligheterna att utveckla den nationella 
konkurrensrättsliga lagstiftningen i förhållande till det civila samhällets organisationer styrs 
av EU-rätten. Det finns dock utrymme att vid tillämpningen av gällande reglering ta hänsyn 
till organisationernas särart. Regeringen bör verka för ett klargörande av det EU-rättsliga 
läget i frågan om idrottens ideella verksamhet i Sverige strider mot EU:s konkurrensregler. 
Skulle ett sådant klarläggande innebära att så är fallet bör regeringen verka för att en 
förändring kommer till stånd som säkerställer idrottens särart ur ett konkurrensrättsligt 
perspektiv. Det finns även konkurrensrättsliga frågeställningar på nationell nivå som 
regeringen i sitt fortsatta arbete bör se över. Regeringen bör på det sätt regeringen anser 
lämpligt genomföra ett översynsarbete avseende konkurrensrättens tillämpning på idrotten. 
(SOU 2016:13 s. 235) 
 
I Konkurrensverkets remissvar på Paletten avstyrker myndigheten bedömningen att 
regeringen bör verka för ett klargörande i frågan om idrottens ideella verksamhet i Sverige 
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strider mot EU:s konkurrensregler, med hänvisning bl.a. till att legitima idrottsliga syften 
redan idag beaktas i den konkurrensrättsliga bedömningen (Konkurrensverkets yttrande dnr 
272/2016). 
 
Exempelsamling 
I Paletten lämnar utredningen också detta förslag: Konsumentverket får i uppdrag att 
avseende ideella föreningars verksamhet utarbeta en exempelsamling över vad som är 
respektive inte är näringsverksamhet enligt konsumentlagstiftningen. Arbetet ska bedrivas i 
samverkan med civilsamhällets organisationer i syfte att utforma exempelsamlingen utifrån 
de behov av tydliggöranden som organisationerna ser. (SOU 2016:13 s. 253) 
 
I Konsumentverkets remissvar på Paletten avstyrker myndigheten förslaget, bl.a. med 
hänvisning till att varje fall måste bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet 
(Konsumentverkets yttrande dnr 2016/506). 
 
I skrivelsen En politik för engagemang avsnitt 4.1 om stärkt kunskapsuppdrag till MUCF tar 
regeringen upp dessa frågor under rubriken Stärkt kompetens och myndighetssamverkan. 
”…Utformningen av och tillgängligheten till stöd från statliga myndigheter varierar mycket, 
vilket enligt utredningen ställer krav såväl på civilsamhällets organisationer att hitta rätt, 
som på myndigheter att vid behov hänvisa en organisation vidare till en annan myndighet. 
Det kan även vara svårt att veta vilken information som är relevant för 
civilsamhällesorganisationer, t.ex. när det gäller näringsverksamhet som står under tillsyn av 
Konkurrensverket, eller när och på vilket sätt konkurrensregler på nationell och EU-nivå är 
tillämpliga. Informationen om regelverk och det stöd som finns behöver alltså bli bättre.” 
(Skr. 2017/18:246 s. 17) 
 
Information kring civila samhället som livsmedelsföretag 
I Paletten lämnar utredningen detta förslag: Livsmedelsverket får i uppdrag att ge ytterligare 
vägledning till kommunerna när det gäller att göra bedömningen av vilka verksamheter inom 
det civila samhället som utgör livsmedelsföretag och ge tydlig information om detta till 
civilsamhällets organisationer (SOU 2016:13 s. 265). 
 
I skrivelsen En politik för engagemang redogör regeringen för sin bedömning av förslaget: 
Det finns behov av vägledning för kommunerna vid bedömningen av vilka verksamheter 
inom det civila samhället som i rättslig bemärkelse utgör livsmedelsföretag. Anpassad 
information bör även ges till det civila samhällets organisationer. Regeringen anser att 
arbetet med information och vägledning för kommuner och det civila samhällets 
organisationer på ett tillfredsställande sätt ryms inom Livsmedelsverkets befintliga uppdrag. 
Regeringen bedömer därför att det i nuläget inte är aktuellt med något särskilt uppdrag till 
Livsmedelsverket. (Skr 2017/18:246 s. 45) 
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4.3 Civila samhällets tidigare insatser på temat särart 
Detta är några exempel på när civila samhället eller forskning som rör civila samhället 
arbetat med temat särart: 
- Bräcke diakoni har gjort en stor investering i att stödja Ersta-Sköndal högskola och den 
forskning och undervisning som pågår där. Det är ett exempel på en viktig insats på temat.  
- De organisationer som ingår i Rådet för forskningsprojektet civilsamhällets utveckling, som 
möjliggör Handelshögskolans i Stockholms forskning både finansiellt och på andra sätt, gör 
ett viktigt arbete. 
- Forum har skapat begreppet IOP som nu, tack vare modiga människor i kommuner och 
organisationer, vinner mark i samverkan mellan offentliga enheter och idéburna, också det 
en viktig insats på temat.  
- Det genomförs utbildningar och folkbildning kring särart på många håll.  
- Famna har belyst statistikförhållanden kring idéburna aktörer, genom egna utredningar. 
- Ideell kulturallians har belyst kulturorganisationernas roll och förhållanden inom ramen för 
modellen kultursamverkansmodellen 
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5. Fördjupning för dig som vill läsa mer 
Länkar 
Utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou201613/ 

Skrivelsen En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/skr.-201718246/ 

Direktiv till utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/06/dir.-201846/ 

Propositionen Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718158/ 

Regeringens strategi för sociala företag 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-
foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/ 

Propositionen En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718225/ 

Upphandlingsmyndighetens information om idéburna organisationer och offentlig 
upphandling https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-
upphandling/civilsamhallet---en-viktig-resurs-for-okad-social-integration/ 

Konkurrensverkets remissvar på Paletten http://www.konkurrensverket.se/nyheter/aven-
idrotten-omfattas-av-konkurrensreglerna/ 

Konsumentverkets remissvar på Paletten 
https://www.regeringen.se/4a0d5e/contentassets/b228b7abf1964849a61b0b3bcd2ae18e/k
onsumentverket.pdf 

 


