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Yttranande över betänkandet ”En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket
kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70”
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende .
Myndigheten välkomnar denna översyn. Likaså anser myndigheten att det är väl befogat att en ny lag
om Allmänna arvsfonden stiftas istället för att följdjustera den befintliga lagen. I stort står
myndigheten bakom betänkandet och vill därför endast yttra sig kring vissa viktiga punkter samt lyfta
ett förslag angående målgrupper.
Kapitel 7: Kriterier för stöd
Att formulera ett demokrativillkor för att täcka Arvsfondens behov är en stor utmaning och möjligen
inte helt genomförbar. Vad som är av vikt är att ett förslag till demokrativillkor av den typen inte får
framstå, eller skrivas, så att tillämpningen i praktiken blir extremt svår. Att lämna ett förslag som inte
är tillräckligt gör beslutsgången för ärenden svårare att säkerställa och tillämpa på ett rättssäkert sätt
gällande myndighetens handläggning. Förslaget bör därför var klart avgränsat för att minimera
godtycklig tolkning samt för att inte uppfattas som tandlöst.
7.4.2 Stöd ska inte få lämnas till en organisation med anknytning till terrorism eller som i
övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter. Sid 155: …eller som i övrigt inte respekterar
mänskliga rättigheter.
Myndigheten finner det olyckligt att förslaget föreslås ha ett tillägg som möjligen kan utformas som en
lista av övrigt. Hur ska en sådan i praktiken kunna stödja och främja en rättssäker bedömning? Ska en
sådan kunna ändras och göras längre när ytterligare punkter kan behöva tillfogas? Om en bedömning
från fall till fall ska göras, hur blir den rättssäker över tid?

En utökad målgrupp gällande stöd från Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden kom till efter beslut år 1928. Under åren har dess verksamhet utvecklats och
expanderats, men målgruppen för att nyttja medel ur fonden har inte varit föremål för större
diskussion. Det är ett faktum att Allmänna arvsfonden har vissa svårigheter att hela tiden finna goda
projekt bland de mottagare för medel som existerar. Till de stora mängder medel som förvärvas
genom arv har under senare tid tillkommit medel från den återvinning av metall som
begravningsväsendet tillför. För att bli en arvsfond i tiden skulle det nu kunna gå att utöka
målgruppen. En sådan lämplig skulle vara till förmån för organisationer och föreningar som arbetar
med projekt för till Sverige nykomna, oavsett ålder.
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