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Svenska Vårds yttrande avseende  

Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna 
organisationer 
 

Svenska Vård har fått tillfälle att inkomma med synpunkter på Kammarkollegiets föreskrifter 
om avgifter vid registrering av idéburna organisationer.  

Svenska Vård är en ideell och politiskt obunden branschorganisation för fristående utförare 
inom vård, omsorg och behandling. Vi verkar för en bransch med konkurrensneutrala villkor 
där kompetens, kvalitet och valfrihet alltid sätts främst. Vi är övertygade om att en viktig 
nyckel för att utveckla välfärdssektorn är att stimulera entreprenörskap, kvalitetsutveckling 
och innovation inom våra medlemmars olika verksamhetsområden. Det ska alltid vara den 
enskilde vård- och omsorgstagarens bästa som står i fokus för de verksamheter som våra 
medlemmar driver. 

Ca 20 % av Svenska Vårds medlemmar består av idéburna organisationer. Svenska Vård är 
kritiska till avgiftens storlek på 12 000 kr per år som riskerar att kraftigt minska intresset för 
framför allt de mindre idéburna organisationerna. Svenska Vård skulle hellre se ett system 
som gynnade små och medelstora aktörer genom att sätta olika avgiftsnivåer beroende på 
storlek och omsättning. Det är stor skillnad på betänkandet Idéburen välfärds uppskattade 
kostnader för registrering på 850 kr/år och Kammarkollegiets förslag på 12 000 kr per år.  

Syftet med lagen (2022:900) registrering av idéburna organisationer är enligt proposition 
2021/22:135 Idéburen välfärd 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. Det bör tolkas som att staten 
anser att de idéburna organisationerna ska ges ökade möjligheter att bidra till den offentligt 
finansierade välfärdens utveckling. För Svenska Vård blir därmed Kammarkollegiets 
föreskrifter om avgifter en kalldusch för små idéburna organisationer, då avgiftens storlek 
riskerar att minska möjligheten att uppnå lagstiftningens syfte.  

Dock verkar det inte som om Kammarkollegiet har lagens syfte som en primär målbild för 
sina ställningstagande i presenterade föreskrifter. Snarare är det primära målet att uppfylla  
7 § i registreringslagen, att täcka kostnaderna för registrering och tillsyn.  

I avsnitt 2 Alternativa lösningar och effekt om ingen reglering kommer till stånd är det 
anmärkningsvärt att inga alternativa lösningar presenteras med tanke på att det i 



 
statsbudget 2023 utgiftsområde avsnitt 4.6.2 Kammarkollegiet kapitel Bemyndigande om 
ekonomiska åtagande står följande.  

”Kammarkollegiet får bedöma hur avgifterna ska tas ut och om det är lämpligt med olika 
avgiftsnivåer för registrering och tillsyn (Fi2022/01990). Det är svårt att uppskatta hur 
många idéburna organisationer som kommer att välja att registrera sig samt tidsåtgången 
för myndighetens handläggning vid registrering och tillsyn.  

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att disponera de avgifter som tas ut med 
stöd av lagen om registrering av idéburna organisationer för registrering och tillsyn av 
idéburna organisationer.” 

Inte på något sätt går det att hitta något resonemang eller beräkningar kring effekten av 
olika avgiftsnivåer för registrering och tillsyn. Trots att detta anmodas i presenterad och 
antagen statsbudget.  

Svenska Vård anser att presenterat förslag med fast avgift kommer ge orättvisa ekonomiska 
förutsättningar, där de idéburna organisationers storlek kommer vara avgörande ifall frivillig 
registrering kommer ske eller ej. Därmed uppfyller inte konsekvensutredningen uppsatta 
kriterier i 7 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Med anledning av brister i konsekvensutredningen, ett förordningsförslag som kan anses 
strida mot lagstiftningens syfte samt regeringens propåer om olika avgiftsnivåer, ser Svenska 
Vård ett behov av en reviderad och förtydligande konsekvensutredning innan beslut om 
avgifter fastställs i Kammarkollegiets föreskrifter.  

Svenska Vård yrkar därmed avslag på presenterat förslag till avgifter och föreslår att ny 
konsekvensutredning genomförs skyndsamt.  
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