Öppet brev till Civildepartementet.

Jag har de senaste 10 åren sökt uppmuntra idéburna föreningar på landsbygden att
starta så kallade bygdebolag. De allra flesta har valt formen (svb)-aktiebolag med de
idéburna ideella föreningarna inom bygden som huvudägare.
En del av dessa driver förskola, lanthandel eller annan verksamhet som gynnar den
egna bygden.
Hur kommer förslaget om Vinster i välfärden att behandla exemplet (svb)-bolag med
idéburna som huvudägare.
(svb)-bolag lyder ju under Kapitel 32 i ABL och omfattas redan av
vinstutdelningsbegränsning.
Vore tacksam för ett svar som jag kan publicera på de kanaler jag ansvarar för. Bland
annat facebook-gruppen Bygdebolag. Denna fråga kommer att publiceras idag den 7
mars 2018.
Svar samma dag från Finansdeprtementet

Regeringen har i promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot
offentlig finansiering bl.a. föreslagit att ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag
med särskild vinstbegränsning som har ett allmännyttigt syfte undantas från stora
delar av kraven. Sådana aktörer kommer inte att omfattas av krav på begränsning av
rörelseresultat, förbud mot värdeöverföringar och krav p att verksamheten bedrivs i separat
juridisk person. Om de vill ta emot offentlig finansiering omfattas de dock av regleringen på
så sätt att de måste ansöka om ett tillstånd vilket innebär att de inte får överlämna
tillståndspliktig verksamhet till annan juridisk person som saknar tillstånd, de ska lämna in en
årsredovisning och de ska ha en revisor. Att de omfattas av kravet p tillstånd att ta emot
offentlig finansiering innebär också att de kommer stå under tillsyn över att de fortlöpande
uppfyller kraven enligt ovan.
Här hittar du promemorian: http://www.regeringen.se/…/vissa-andringar-i-regleringen-o…/.
Med vänlig hälsning,
Katja Rehnberg
Brevhandläggare

Utdrag från sidan om promemorian

I denna promemoria föreslås vissa ändringar i och kompletteringar till de
förslag som lämnats i lagrådsremissen.

En lägsta nivå om ett prisbasbelopp föreslås i den begränsning av rörelseresultatet som
ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Den lägsta

nivån utgör ett garanterat utrymme för en aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av
storleken på det operativa kapitalet. Förslaget syftar till att möjliggöra ett rörelseresultat
för företag och organisationer som har ett litet operativt kapital och dessutom kan ha
svårt att öka detta. Detta är i huvudsak aktörer med en låg omsättning.

I promemorian föreslås vidare att mindre långtgående krav ska gälla för den som
ansöker om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och är en ideell förening, en
stiftelse, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning eller en utländsk
juridisk person med hemvist i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet som motsvarar någon av de uppräknade
associationsformerna. De särskilda kraven ska gälla under förutsättning att den juridiska
personen har ett allmännyttigt syfte.

Förslaget innebär att sådan idéburen verksamhet som beskrivits ovan inte kommer att
omfattas av kraven på en begränsning av rörelseresultat och värdeöverföringar eller
kravet att verksamheten ska drivas i en separat juridisk person. Endast ett fåtal regler
föreslås gälla för att sådana aktörer ska beviljas tillstånd att ta emot offentlig
finansiering. Den juridiska personen ska lämna en årsredovisning till
tillsynsmyndigheten samt ha en auktoriserad eller godkänd revisor och får inte
överlämna verksamhet till andra juridiska personer utan tillstånd att ta emot offentlig
finansiering. Förslagen innebär att idéburen verksamhet inte i onödan tyngs med
administrativa åtgärder eller överflödiga krav som inte anpassats för deras verksamhet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.

