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Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En översyn av
regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Region Gotland avlämnar härmed i detta yttrande synpunkter på rubricerad
utredning, vilka kan sammanfattas enligt följande:
Region Gotland är mycket positiva till att regelverk och annat kring Allmänna
arvsfonden ses över och uppdateras på alla tänkbara sätt. Den möjlighet till
stöd och finansiering som medel från Allmänna arvsfonden kan bidra med är
en mycket viktig faktor i det kulturella ekosystem av offentliga stöd som finns.
Ambitionerna med att underlätta ansökningsförfarande, förhindra dubbelfinansiering, elektronisk underskrift och annat som gör det enklare, säkrare och
mer överblickbart är också en mycket positiv utveckling.
Region Gotland välkomnar även det förslag till nya demokrativillkor som tar
sikte på att stöd inte ska få lämnas till organisation, eller som någon av dess
företrädare främjar, som uppmanar eller försvarar terrorism eller i övrigt inte
respekterar mänskliga rättigheter.
Synpunkter

Här lämnas synpunkter på utredningens bedömningar och förslag i
utredningen av snitt 7.
Avsnitt 7 Kriterier för stöd

I kapitlet 7.3 under avsnittet, ”En verksamhet ska vara utvecklande för någon
av målgrupperna för att kunna få stöd”, anser vi att begreppet ”nyskapande”,
behöver tänkas om / förtydligas/ omformuleras. Egentligen bygger allt nytt på
”gammal” kunskap, eller ”gamla” erfarenheter, och bygger ihop det gamla på
ett annorlunda sätt.
Idéer kan ha funnits tidigare i ett sammanhang men kan vara nya i helt andra
sammanhang. Eller att vissa händelser har skett i vissa regioner, men är nya i
andra. Eller att projektidén är gammal men deltagarna nya. Så släpp det med
nyskapande som det är formulerat idag.
Lite senare i kapitel 7.3 kommer avsnittet ”En verksamhet ska ha förmågan att
överleva efter att stödgivningen har upphört för att kunna få stöd”. Här menar
vi att Arvsfondens krav på att man på trovärdigt sätt ska visa hur den verksamhet man söker pengar för ska ha möjligheter att överleva efter tre år behöver
ses över. Om det handlar om en investering, t ex i form av en byggnad eller
utrustning till densamma är kravet relevant. Men vi stöter i vår roll som Region
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mycket ofta på problematiken med den alltmer projektifierade bidragsgivningen med alla dess begränsningar. Kulturprojekt och -verksamheter har
stor nytta av ett stöd från t ex Arvsfonden vid uppstart, men de allra flesta
icke-kommersiella kulturverksamheter har ofta mycket svårt att klara av en
långsiktig driftskostnad utan offentligt stöd eller annan extern bidragsgivning
eller sponsring. Det ligger så att säga i verksamhetens natur att den inte är
lönsam, dvs behöver offentligt stöd. Samtidigt har vår organisation Region
Gotland och stora delar av det övriga offentliga Sverige ofta mycket
begränsade möjligheter att gå in med större ekonomiska åtaganden i kultursektorn på grund av hårt ansträngd ekonomi.
Samtidigt konstaterar vi att många kulturverksamheter inte per definition har
en avsikt/ambition att bli permanentade. Många projekt är just projekt med en
tänkt begränsad livstid. Andra verksamheter kan vara experimentella projekt
där man vid projektstart inte vet hur resultatet och utgången blir. För att finna
nya vägar måste man ibland prova oprövade stigar. Sådana projekt borde
Arvsfonden framgent vara mycket angelägen att stödja.
Region Gotlands synpunkt är därför att Allmänna Arvsfondens regler bör
ändras så att Arvsfonden kan ha en mera flexibel syn när det gäller det
nuvarande kravet på att verksamheter så att stöd, när det kan motiveras, kan
utgå i mer än 3 år och att kravet på att kunna visa en ekonomisk lösning för en
mer eller mindre permanentning av verksamheten efter för närvarande tre år
också blir mer flexibel eller tas bort i de fall verksamheterna inte uttryckligen
har en ambition att bli permanentade. På så sätt kunde arvsfondens stora
kapital komma många till del och detta skulle med all sannolikhet gynna en
utveckling inom kultursektorn för unga människor.
Avslutningsvis; generella kontakter med Arvsfonden

Regionen har här enkom mycket god för att inte säga utmärkta vitsord att ge.
Alla våra kontakter vittnar om ett mycket bra bemötande. Kontaktpersonerna
på Arvsfonden är angelägna om att det genomförs bra projekt. Det finns en
öppenhet att diskutera upplägget av ett kommande projekt under hela
ansökansprocessen, Arvsfonden kommer med kloka frågor och ger tid att
tänka och svara. Arvsfonden känns som en bra partner där det är enkelt att
även diskutera ändringar i budget och projektets genomförande under
projektets gång.
Det som kan uppfattas som ett hinder är att själva ansökningsprocessen många
gånger upplevs som ett heltidsarbete om en vill få till en riktigt bra och genomarbetad ansökan. Detta kan sätta käppar i hjulet för t ex unga, nyetablerade
målgrupper och/eller socioekonomiskt svaga grupper. Dessa kan ha bra
projektidéer men kanske inte har tiden och/eller kompetensen att skriva en
såpass omfattande ansökan som krävs.
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