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Statligt utredningsstöd inför utbetalningar
av skattemedel

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt utredningsstöd
inför utbetalningar av skattemedel till civilsamhället och tillkännager detta för
regeringen.

Motivering
Skattebetalarnas förening har som följd av delar av allmänhetens misstro mot hur vissa
skattemedel används valt att anställa vad de kallar för en slöseriombudsman med syftet
att granska och kartlägga slöseri av skattemedel i vårt samhälle. Slöseriombudsmannen
har som följd av detta bidragit till att lyfta upp exempel på hur skattemedel använts på
ett sätt som förvånar flertalet skattebetalare. Detta har medfört att beslutsfattare fått
ännu en välbehövd blåslampa för att säkerställa att våra gemensamma tillgångar går till
vad det är tänkt.

Det har vidare, genom diverse granskningar, som främst letts av ideella krafter i
samhället, visat sig att skattemedel gått till delar av civilsamhället som inte lever upp till
de krav som finns för att utbetalningarna överhuvudtaget ska beviljas. Exempelvis har
den förhållandevis nybildade stiftelsen Doku och personer bakom denna stiftelse på ett

föredömligt sätt granskat radikal islamism, vars verksamhet till stor del finansieras
genom offentliga medel.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), eller vad som tidigare
kallats för Ungdomsstyrelsen, har till exempel fått regeringens uppdrag att stödja
ungdomspolitiska mål och verka för demokrati, integration och ett starkt civilsamhälle
genom utbetalningar av miljontals kronor. Den Göteborgsbaserade skribenten Sofie
Löwenmark har granskat bland annat MUCF:s bidragsutbetalningar och funnit att flera
av organisationerna som får stöd står för värden som i många fall går i motsatt riktning
än de som ska främjas enligt myndighetens grundläggande uppdrag och är direkt
kontraproduktiva ändamålet av medlen. Som exempel kan föreningen Sveriges
Förenade Muslimer nämnas, som återkommande bjudit in föreläsare som propagerar för
en mycket radikal form av islamism, kvinnors underordning i samhället och homofobi
som närmast är att betrakta som hatpropaganda. Löwenmark och andra har även
granskat andra bidragstagare varför inte minst personer som själva lidit som följd av
vissa organisationers verksamhet, också har blivit upprörda.

Exemplen på direkt kontraproduktiva utbetalningar är som bekant många och det saknas
uppenbarligen tillräckliga granskningsorgan i samhället för att säkerställa att bidrag går
till ändamål som är i enlighet med utbetalarnas riktlinjer. Regeringen bör därför tillsätta
en ny granskningsgrupp som efter begäran kan användas av olika organ (så som
myndigheter, stiftelser, kommuner eller landsting) i syfte att bistå i utredningen inför
utbetalningar av skattemedel till civilsamhället för att säkerställa att skattestödet
används ändamålsenligt.
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