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Remissvar – Coompanion
En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden,
SOU 2018:70
Coompanion är en rådgivande organisation för människor som vill starta verksamheter
tillsammans, i kooperativa eller liknande verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är
representerade i Sveriges samtliga län. Coompanion ger människor som vill förverkliga idéer
tillsammans skräddarsydd information, rådgivning och utbildning - från idé till framgångsrik
verksamhet. Coompanion har ca 100 medarbetare samt ägs och styrs lokalt av över 1100
medlemmar vilka precis som vi, vill verka för ett demokratiskt samhälle där samarbetet och
allas engagemang är rena drivhuset för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Coompanion
startar ca 500 nya kooperativa eller liknande verksamheter årligen och bidrar till utvecklingen
av ca 2 500 kooperativa eller liknande verksamheter årligen.
Coompanion stödjer utredningens förslag att stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till
verksamhet
•

som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,

•

där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och

•

som har förutsättningar att överleva efter att stödet ur fonden har upphört.

Coompanion anser att dock att ändamålsparagrafen är begränsande och föreslår att den
ändras till att omfatta alla åldersgrupper, men att barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning ska vara prioriterade målgrupper.
Coompanion tillstyrker förslaget om att det nuvarande kriteriet att stöd ur fonden kan lämnas
till verksamhet som är nyskapande och utvecklande ändras på så sätt att nyskapande utgår. Vi
anser att det är positivt att utredningen föreslår att synen på nyskapande och utvecklande
verksamhet breddas. Coompanion efterfrågar dock tydlighet i vad som ska betecknas som
utvecklande och att detta ytterligare preciseras.
Coompanion välkomnar att de föreslagna demokrativillkoren införs i lagen.
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Coompanion efterfrågar ett tydligt helhetsperspektiv på hela det statliga stödet till
civilsamhället.
Coompanion efterfrågar även tydlighet i hur bedömning av olika associationsrättsliga former
ska betraktas vid stödberättigande. I utredningen nämns ingenting om vilka organisationer
som kan söka stöd vilket vi anser är en stor brist då vi upplever en negativ effekt för AB SVB
och ekonomiska föreningar. Kartan över hur civilsamhället ser ut ritas kontinuerligt om och
därför efterfrågar vi en mer tydlig riktlinje för verksamhet, snarare än association. Många
gånger kan ekonomiska föreningar och AB SVB ha lättare att genom checkkrediter, externa
intäkter och liknande garantera den långsiktiga överlevnaden i satsningen. Det vore därför
önskvärt att en helhetsbedömning av sökandens verksamhet och stadgar låg till grund för
beslut istället för en rutinmässig avvisning av dessa associationsformer.
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