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Föreningslivet hotat av ökad byråkratisering
Scoutkårer som låter de vuxna ledarna äta gratis under läger, kan göra dem till
skattesmitare. Om det ska gå rätt till ska ledaren betala inkomstskatt enligt
förmånsschablon för maten på lägret, och scoutkåren måste skapa en administration för
att hålla reda på vem som har ätit vad, betala sociala avgifter och skicka in
kontrolluppgifter.
Detta är ett exempel på hur föreningar och ideella organisationer blir allt mer trängda i sin
verksamhet. De traditionella inkomstkällorna sinar och bidragen från stat och kommun
minskar. Regelverken för ideella organisationer blir alltmer lika dem som gäller
professionella företag. Situationen är på sikt ohållbar.
– Det är helt orimligt att en scoutledares grillkorv till middag ska tas upp till beskattning som
en inkomst om 62 kronor. Den ideella sektorn är hotad av byråkratisering. Vi vill lägga
partipolitiken åt sidan och varna för den utveckling som pågått de senaste åren. Det är
uppenbart att något måste göras, säger Mikael Damberg, s, och Cristina Husmark-Pehrsson,
m, ordförande respektive vice ordförande i Riksdagens Scoutnätverk.
Hearing i riksdagen onsdag 17 mars
Om detta arrangerar Riksdagens Scoutnätverk och Svenska Scoutrådet i samarbete med LSU
(Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) en hearing på temat ”Fler skatter och mer
papper? – Hur ideella föreningar utsätts för ett ökat skattetryck, en minskande ekonomi och en
ökad påtvingad byråkratisering” onsdagen den 17 mars i riksdagshuset. Hearingen riktar sig
till riksdagsledamöter, ideella organisationer och andra intresserade.
Tid: Onsdag den 17 mars, kl 9-12
Plats: Nubiska Rummet, Riksdagshuset, Stockholm. Ingång från Riksgatan 2
Anmälan: till Anna-Karin Hennig, Svenska Scoutrådet, 070-492 34 61
Arrangörer:
Svenska Scoutrådet, som organiserar 110 000 scouter i fem scoutförbund.
Riksdagens Scoutnätverk, som är ett nätverk av riksdagsledamöter som delar scoutrörelsens
värderingar. Nätverket har ett 30-tal medlemmar från samtliga riksdagspartier.
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, som är en uppsamlande
paraplyorganisation för svenska ungdomsorganisationer.
För mer information, kontakta:
Tom Sagerberg, Svenska Scoutrådets ekonomiske talesman, 08-568 432 14
Anders Carlson, pressansvarig, 08-568 432 20
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