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En arvsfond i takt med tiden – remissvar från kulturoch fritidsnämnden i Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden har valt att fokusera på de delar av
utredningen, ”Stöd ur Allmänna arvsfonden”, som tydligast berör
föreningar och andra organisationer inom nämndens
ansvarsområde. De delar som nämnden har valt att fokusera på är:
•
•
•
•
•

Kriterier för stöd
Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
Kontroll av utbetalade medel
Återkallelse och återbetalning av stöd m.m.
Elektronisk underskrift av ansökningar

Övriga delar som utredningen berör handlar i stor utsträckning om
den andra sidan av arvsfondens arbete, det vill säga fondens
förvaltning och utmaningar kring detta. Nämnden finner inga skäl att
vidare kommentera dessa delar av utredningen.

Kriterier för stöd
I likhet med utredarna anser nämnden det vara lämpligt att kodifiera
och därmed formellt sett likställa de krav som Arvsfonden i
realiteten tillämpar. Nämnden instämmer även i utredarnas
rekommendation om att Arvsfonden på sin hemsida ska förtydliga
hur man värderar de olika kraven för sig och mellan varandra. Dessa
två förslag gör tillsammans att ansökningsprocessen kommer att
vara mer transparent för de sökande, vilket givetvis är positivt.
På samma sätt som att det ovan nämnda gör det enklare för sökande
att förstå vilka krav som ställs, så kommer borttagandet av
nyskapandekravet sannolikt att förenkla för de sökande. En kanske
än viktigare konsekvens torde bli att medlen används på adekvat
sätt. Att premiera en ansökan som innefattar nyskapandemetod, och
därmed inte säkert välfungerande, framför en beprövad metod där
man vet att framgång kan nås ter sig, precis som utredarna
konstaterar, något märkligt framför allt utifrån
överlevnadsperspektivet.
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I fråga om demokrativillkor så anser nämnden det vara riktigt att
sådana krav ställs upp för att en sökande ska vara aktuell för stöd
från Arvsfonden. Det är också bra, som utredarna kommer fram till,
att en organisation inte omedelbart ska straffas för att en enskild
medarbetare eller liknande agerat i strid med demokrativillkoren.
Nämnden vet av egen erfarenhet att det är svårt och/eller orättvist
att straffa en hel förening för fåtalets felaktiga agerande.

Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
I frågan om krav på tioåriga förbindelser finner nämnden det vara
bra att man är tydlig med undantagsregeln och att man borde öka
utrymmet för undantag. Såsom upplåtare av lokaler och mark till
föreningar och organisationer som kan vara aktuella för stöd från
Arvsfonden ser nämnden utmaningar i att vara tvungen att skriva
tioåriga avtal med dessa. Många gånger vill man ha ett större
utrymme för flexibilitet än vad tioåriga avtal ger, det kan vara svårt
att sia om framtida satsningar och beslut. Genom att förtydliga
undantagsregeln och tillämpandet av denna kan fler organisationer
få möjlighet att ta del av Arvsfondens stöd.

Kontroll av utbetalade medel
Utredarna konstaterar att ett genomförande av statskontorets
förslag om upprättande av en databas, som ger bidragsgivande
myndigheter en överblick över statens bidragsgivning skulle
underlätta upptäckten av dubbelfinansiering samt öka möjligheten
att förhindra densamma. Nämnden välkomnar detta förslag. Det är
idag svårt att säkerställa hur och i vilken utsträckning, som
föreningar och organisationer finansierar sina projekt. Det skulle
underlätta, inte bara för statliga bidragsgivare, utan även för
kommunala bidragsgivare såväl som andra bidragsgivare om den
föreslagna databasen upprättades.

Återkallelse och återbetalning av stöd m.m.
Nämnden instämmer i utredarens bedömningar och förslag.

Elektronisk underskrift av ansökningar
Med risk för att konstatera det uppenbara anser nämnden att frågan
om elektronisk signering i högsta grad är i takt med tiden och
instämmer i förslaget.
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§ 27

Yttrande över betänkandet En arvsfond i
takt med tiden - en översyn av regelverket
kring allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Dnr KU 2019/0038

Sammanfattning
En utredning har genomförts för att se över och analysera vissa
frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med
översynen är att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel
används för den verksamhet, som de är avsedda för samt att medlen
hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och ändamålsenligt.
Utredarna har kommit med ett antal förslag till förändringar. Bland
de föreslagna förändringarna märks kodifiering av praxis avseende
vissa kriterier för stöd, demokrativillkor och en utökad möjlighet för
Allmänna arvsfonden att kräva återbetalning av stöd om villkoren
inte uppfylls.
Lunds kommun är en av de remissinstanser, som har getts möjlighet
att yttra sig över betänkandet. Kommunkontoret har av denna
anledning överlämnat remissen till kultur- och fritidsnämnden för
möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet genom handläggning
och direkt besvarande till socialdepartementet.
Kultur- och fritidsnämnden har valt att kommentera den del, som i
den föreslagna lagen kallas ”Stöd ur Allmänna arvsfonden”, då det är
denna del av utredningen, som tydligast berör föreningar och
organisationer inom nämndens ansvarsområde. Nämnden kan
konstatera att de förslag som utredningen lägger fram till stor del är i
linje med hur nämnden ser på sitt eget stöd till föreningar och
organisationer som bedriver ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari
2019
Remiss från socialdepartementet avseende betänkandet En arvsfond
i takt med tiden – en översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden, SOU 2018:70, inkommen den 16 januari 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över betänkandet En arvsfond i
takt med tiden – en översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden samt översända yttrandet till socialdepartementet

Beslut expedieras till:
Socialdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-14

KU 2019/0042

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-02-14, klockan 17.30–20.05

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Mattias Svensson (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)

Ersättare

Peter Hedberg (L)
Maria Nermark (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare

Kerstin Vikner (S)

Paragrafer

§§ 18-30

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-02-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-14

KU 2019/0042

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Kerstin Vikner (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2019-02-14

Paragrafer

§§ 18-30

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-11

