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Djurskyddet Ungdom, 802492-8346 
  
MOTPART 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut den 19 decem-
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SAKEN 
Statsbidrag enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ung-
domsorganisationer (bidragsförordningen) 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 

till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för fortsatt pröv-

ning av Djurskyddet ungdoms ansökan om statsbidrag. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har avslagit 

Djurskyddet Ungdoms ansökan om statsbidrag. Skälen för beslutet framgår 

av bilaga 1. 

 

Djurskyddet Ungdom yrkar att beviljas det sökta bidraget och anför bl.a. 

följande. Djurskyddet Ungdom uppfyller samtliga krav som ställs för att 

kunna beviljas statsbidrag. Förbundet har en normalstadga som är direkt gil-

tig för de lokalföreningar som anslutit sig till förbundet. Normalstadgan 

fastställs på förbundsstämman av ombud utsedda av lokalföreningarna. 

Lokalföreningarna kan anta egna stadgar eller tilläggsstadgar som fastställs 

av förbundet så länge de inte bryter mot normalstadgan samt kan besluta att 
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utträda ur förbundet och är då inte längre bundna av normalstadgan. 

MUCF:s tolkning av demokrativillkoret i bidragsförordningen strider mot 

lagstiftarens uttalanden om vad som är en traditionellt uppbyggd organisat-

ion. MUCF har inte stöd för sin tolkning i den svenska föreningslivstradit-

ionen eller i rättspraxis. Att lokalföreningarna vid bildandet beslutade att 

ingå i förbundet Djurskyddet Ungdom och anta dess normalstadga samt be-

slutandeprocessen kring denna stadga strider inte mot de krav som ställs upp 

i förarbetena till förordningen eller de villkor som i rättspraxis utmejslats 

avseende ideella föreningar. Djurskyddet Ungdom har stadgar som liknar 

många stora och väletablerade föreningar i Sverige. Stadgarna innebär att en 

förening kan besluta att ansluta sig till förbundet och därmed anta förbun-

dets normalstadgar som föreningen kan vara med och påverka genom ett 

tydligt beslutsfattande.  

 

MUCF vidhåller i yttrande sitt beslut och yrkar i första hand på att överkla-

gandet ska avslås. I andra hand yrkar MUCF på att ärendet återförvisas till 

myndigheten för vidare handläggning. Till stöd för sin talan anför MUCF 

bl.a. följande. Myndighetens bedömning avseende Djurskyddet Ungdoms 

ansökan om organisationsbidrag för 2020 handlar om huruvida det är fören-

ligt med kravet på självständighet och demokratisk uppbyggnad att stadge-

ändringar på lokal nivå behöver godkännas på central nivå, inte om huruvida 

förbundet kan ha en normalstadga som är direkt giltig för de lokala före-

ningar som anslutit sig till förbundet. Förvaltningsrätten i Stockholm har i 

mål 29016-18 tagit ställning i den senare frågan och har då bedömt att det 

inte är förenligt med kraven på demokratisk uppbyggnad att ändringar i nor-

malstadgar på förbundsnivå medför att lokalföringarnas stadgar ändras då 

det innebar att lokalföreningarna och dess medlemmar inte hade beslutande-

rätt om stadgeändringar fullt ut. Mot denna bakgrund menar MUCF att det 

inte heller går att anse att lokalföreningarna och dess medlemmar har beslu-

tanderätt om stadgeändringar fullt ut när lokalföreningarnas stadgeändringar 

måste godkännas av riksförbundet för att vara giltiga. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet, se bilaga 1. 

 

Av utredningen framgår att vissa av de lokalföreningar som är medlemmar i 

Djurskyddet Ungdoms i sina stadgar har en bestämmelse om att en ändring 

av stadgarna inte träder i kraft förrän den har godkänts av Djurskyddet Ung-

dom centralt. Frågan i målet är om en sådan ordning är förenlig med bi-

dragsförordningens krav på att organisationer som beviljas bidrag har en de-

mokratisk uppbyggnad. 

 

MUCF har till stöd för sin uppfattning åberopat att Förvaltningsrätten i 

Stockholm vid en tidigare prövning av Djurskyddet Ungdoms rätt till bidra-

get funnit att den då rådande ordningen inte var förenlig med kravet på en 

demokratisk uppbyggnad (jfr Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 20 

september 2019 i mål 29016-18). Vid det tillfället innehöll Djurskyddet 

Ungdoms stadgar en bestämmelse enligt vilken en ändring i de normalstad-

gar som antagits av Djurskyddet Ungdoms centralt omedelbart trädde i kraft 

hos lokalföreningarna. En sådan situation företer likheter med situationen då 

en lokalförening varit begränsad till att anta stadgar med ett visst bestämt in-

nehåll, vilket till exempel beslutats av ett riksförbud. Den situationen har an-

setts stå i strid med kravet på att ha en demokratisk uppbyggnad (jfr Kam-

marrätten i Stockholms dom 26 maj 2015 i mål 4530-14). MUCF har med 

hänvisning till vad Förvaltningsrätten i Stockholm anfört i den åberopade 

domen bedömt att även den i detta mål aktuella situationen inom Djurskyd-

det Ungdom står i strid med kravet på att ha en demokratisk uppbyggnad. 

 

Av utredningen framgår att Djurskyddet Ungdoms stadgar vid nu aktuellt 

ansökningstillfäll inte längre innehöll någon bestämmelse om att ändringar i 
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normalstadgarna med omedelbar verkan skulle gälla hos medlemsförening-

arna. Djurskyddet Ungdoms stadgar innehåller inte heller någon annan be-

stämmelse som innebär att lokalföreningarna är bundna att anta vissa stad-

gar eller kan få sina stadgar ändrade genom ensidiga beslut hos Djurskyddet 

Ungdom centralt. Den situation som nu prövas skiljer sig således på avgö-

rande sätt från den som gällde vid tidigare domstolsprövningar. 

 

Bidragsförordningen klargör inte närmare vad som avses med att organisa-

tioner som beviljas statsbidrag ska ha en demokratisk uppbyggnad. I avsak-

nad av närmare författningsreglering av frågan finns enligt förvaltningsrät-

tens mening skäl att söka ledning i vad lagstiftaren uttalade i samband med 

att en politik för det civila samhället antogs. Av förarbetsuttalanden framgår 

bl.a. att organisationer för att få stöd ska ha antagit stadgar och vara demo-

kratiskt organiserade. Föreningar ska vidare vara organiserade enligt tradit-

ionell föreningsmodell med öppet medlemskap och demokratiskt uppbyggd 

så att alla medlemmar kan påverka verksamheten (prop. 2009/10:55 s. 156). 

 

Lagstiftaren har således betonat betydelsen av att medlemmarna har möjlig-

het till inflytande över den organisation i vilken de är medlemmar. I det ak-

tuella fallet står det klart att de aktuella föreningarnas medlemmar genom 

årsmötet har möjlighet att besluta om vilka stadgeändringar som ska under-

ställas Djurskyddet Ungdoms prövning. För det fall att Djurskyddet Ung-

dom inte skulle godkänna en stadgeändring har lokalföreningarnas medlem-

mar också möjligheten att besluta att lokalföreningen ska lämna Djurskyd-

det Ungdom. Den enskilda föreningen är därefter fri att anta de stadgar som 

medlemmarna önskar. En sådan ordning ger enligt förvaltningsrättens me-

ning den enskilda föreningens medlemmar bestämmanderätten över sin före-

ning och dess verksamhet. Det faktum att föreningen kan behöva lämna 

Djurskyddet Ungdom för att medlemmarna ska kunna utöva sin bestämman-

derätt fullt ut, föranleder inte någon annan bedömning. Det torde inte vara 
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ovanligt i det svenska föreningslivet att riksförbund ställer krav på stadgein-

nehåll eller inriktning hos medlemsföreningarna, särskilt inte när det som i 

det aktuella fallet rör sig om en idéburen organisation. Den ordning som rå-

der i de aktuella föreningarna kan under sådana förhållanden inte heller an-

ses strida mot en traditionell föreningsmodell. 

 

Det MUCF gjort gällande i detta mål om innehållet i stadgarna för Djur-

skyddet Ungdom och dess medlemsföreningar är således inte tillräckligt för 

att ska kunna anses föreligger en sådan brist i föreningarnas demokratiska 

uppbyggnad att MUCF på denna grund haft fog för att avslå Djurskyddet 

Ungdoms ansökan om statsbidrag.  

 

Av det överklagade beslutet framgår att MUCF inte bedömt om Djurskyddet 

Ungdom i övrigt uppfyller förutsättningarna för att kunna beviljas det sökta 

bidraget. En sådan prövning bör inte göras av förvaltningsrätten i första in-

stans. Det överklagade beslutet bör därför upphävas och målet visas åter till 

MUCF för fortsatt prövning av Djurskyddet Ungdoms ansökan om organi-

sationsbidrag. 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03) 

 

 

Daniel Samuelson 

lagman 

 

I avgörandet har nämndemännen Yvonne Andréasson, Eric Aronsson och 

Martin Estvall deltagit. 

 

Föredragande: Johan Belin 
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0784/19  

 

Djurskyddet Ungdom
Hammarby Fabriksväg 25

12030 STOCKHOLM

Beslut om bidrag för barn- och ungdomsorganisationer

Beslut

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att avslå er ansökan om bidrag.
Orsaken är att ni inte uppfyller villkoren för bidraget.

Myndighetens motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att ni inte uppfyller villkoren för
bidraget enligt Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Av 11 § i förordningen får organisationsbidrag lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som
har minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6-25 år och medlemsföreningar i minst fem län. Enligt 8 § i
förordningen får bidrag endast lämnas till en organisation som är självständig och demokratiskt
uppbyggd. Detta innebär enligt MUCF:s tolkning exempelvis att föreningens medlemmar ska ha
beslutanderätt över verksamheten genom att kunna delta på möten och rösta i frågor om
stadgeändring och upplösning. 

Av stadgarna för medlemsföreningarna i Djurskyddet ungdom Stockholm, Djurskyddet ungdom
Helsingborg, Djurskyddet ungdom Örebro och Djurskyddet ungdom Gävle framgår i § 10 mom. 1
och mom. 3 att för att en stadgeändring ska gälla ska föreningens stadgar godkännas av
Djurskyddet Ungdoms förbundsstyrelse. Även i stadgarna för Djurskyddet ungdom Skellefteå
framgår att föreningens stadgar ska godkännas av Djurskyddet ungdom. Då en av medlemmarna
beslutad stadgeändring inte gäller utan godkännande från förbundet går det enligt MUCF:s mening
inte anse att medlemmarna i dessa föreningar har beslutanderätt i frågan om stadgeändring fullt ut.

Utifrån hur era lokalföreningars stadgar är utformade gör MUCF bedömningen att ingen av era
granskade medlemsföreningar uppfyller förordningens krav om demokratisk uppbyggnad. Dessa
föreningar och deras medlemmar kan därför inte räknas med i underlaget som bidragsgrundande
och ni uppfyller därmed inte kravet om minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6-25 år och
medlemsföreningar i minst fem län. 

Myndigheten har inte prövat ansökan mot förordningens alla krav då kravet på geografisk spridning
samt medlemsantal inte är uppnått.

Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.

Övriga upplysningar

Allmän information om bidraget samt hur beslutet överklagas hittar ni på vår webbplats: 
http://www.mucf.se/hur-man-overklagar-bidrag.

Information om hur vi granskar ansökningar finns under rubriken Demokratisk organisation - så
granskar vi.

Beslutet har fattats av Kenneth Condrup, avdelningschef för avdelningen för statsbidrag, efter
föredragning av handläggaren Victoria Blomén.

Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggare för mer information.

Vänliga hälsningar

Victoria Blomén
handläggare

victoria.blomen@mucf.se

© Copyright 2004, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206, 351 05 Växjö, Sverige
Besöksadress: Liedbergsgatan 4, Växjö | Hitta hit

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 
 
INKOM: 2020-01-14 
MÅLNR: 203-20 
AKTBIL: 3

Bilaga 1

http://www.mucf.se/hur-man-overklagar-bidrag
http://www.mucf.se/hitta-hit


2020-01-13 MUCFs ansökningssystem Admin

https://www3.mucf.se/uas/admin/DecisionPreview.do 2/2

Telefon växel: 010-160 10 00 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

