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Remissvar – En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket
kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Riksidrottsförbundet (RF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.
Den svenska idrottsrörelsen består av 3 miljoner medlemmar organiserade i 20 000 idrottsföreningar runt
om i landet.

Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
Tillgången till idrottsanläggningar är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska kunna bedriva och
utveckla idrott.
RF delar utredningens uppfattning att tidsförbindelsen att bedriva verksamhet i lokalen i tio år för
lokalstöd är ett problem för ideella idrottsföreningar. Risken att ideella idrottsföreningar bedriver
fastighetsspekulation på idrottsanläggningar på fem till tio års sikt bedömer RF som försvinnande
liten.
I takt med en förändrade arbetssätt kring samhällsplanering, bostadspolitik och ägande- och
driftsformer för idrottsanläggningar har bristen på idrottsanläggningar blivit ett allvarligt problem för
idrottsrörelsens utvecklingsmöjligheter.
Genom att utöka Arvsfondsdelegationen möjlighet till undantag från den tioåriga förbindelsen kan
tillgången till idrottsanläggningar förbättras.
•

RF vill att Arvsfondsdelegationen ska ha möjlighet, att om särskilda skäl finns, redan från
början tillåta femåriga förbindelser för lokalstöd.

Kriterier för stöd
Det är positivt att utredningen föreslår att synen på nyskapande och utvecklande verksamhet
breddas. Utveckling för målgruppen kan självklart ske utan att det är helt ny verksamhet som
presenteras. RF anser att det i sammanhanget är centralt att vad som ska betecknas som utvecklande
ytterligare preciseras. Inte minst avseende den geografiska dimensionen.
RF understryker att det viktigaste är att bidragsmottagaren kan påvisa att det skett en
kunskapsförflyttning och ett lärande. RF menar att fysiska produkter inte kan vara viktigare än
lärdomar som sedan kan implementeras i verksamheten till gagn för målgruppen.

•

RF stödjer utredningens förslag att stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till
verksamhet
o som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
o där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
o som har förutsättningar att överleva efter att stödet ur fonden har upphört.

Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg, 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se
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