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Kulturrådets yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden,
SOU 2018:70 (52018/04805/FST)
Kulturrådet avger härmed yttrande över En arvsfond i takt med tiden, SOU 2018: 70.
Kulturrådet kommenterar ett urval av de förslag som berör fondens bidragsgivning.
Vi avstår att lämna synpunkter på övriga delar i betänkandet.

Bakgrund
·Kulturrådets uppdrag är att främja konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull
utveckling inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter,
läsfrämjande och bibliotek, bild och form samt museer och utställningar, regional
kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur. Vår
verksamhet utgår från de nationella kulturpolitiska målen och vi bedriver verksamhet
genom bidragsgivning och andra främjande åtgärder. Våra bidrag går främst till det
professionella kulturlivet. Kulturrådet är också sektorsansvarig myndighet för
funktionshinderpolitiska frågor inom kultursektom.
Generella synpunkter
Kulturrådet vill inledningsvis framhålla att Allmänna arvsfonden fyller en mycket
viktig funktion för en stor mängd ideell, organisations- och föreningsdriven
verksamhet runt om i Sverige och inte minst för de målgrupper som är i fokus för
fondens medel. Allmänna arvsfondens uppdrag och bidragsgivning är inriktade på
verksamheter av ideell karaktär och att stärka målgrupperna barn, ungdom och
personer med funktionsnedsättning. De projekt som får bidrag ska utgå från
målgruppemas egna behov och medverkan. Vi vill understryka att om fondens medel
inte fanns skulle en stor mängd värdefulla verksamheter inte ha utvecklats och
bedrivits. Allmänna Arvsfondens finansiering tillgodoser också utvecklingsbehov
inom ideell kultursektor som vi som bidragsgivande myndighet inom kulturområdet
känner till, men själva inte har möjlighet att finansiera.
Författningsforändringar avseende kriterier for stöd
Vi ser positivt på förslaget att Allmänna arvsfondens nuvarande
bedömningskriterium "nyskapande och utvecklande", i forfattningen ersätts av
kriteriet" utvecklande for målgruppen". Vi menar att detta forslag öppnar upp for
projekt som kanske inte skulle bedömas som nyskapande, men som har både
kvalitativt och beprövat innehåll. Vi delar därmed även utredningens bedömning att
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denna förändring kan möjliggöra att fler verksamheter ansöker om och kan få stöd
från fonden, och att medlen på så sätt kan utnyttjas mer effektivt.
Vi stödjer förslaget om att de bidragskriterier som Allmänna Arvsfonden har
utarbetat och tillämpat i praxis införlivas i lagen om Allmänna arvsfonden, det vill
säga krav på att de sökande organisationerna ska vila på demokratisk grund, att
projekten har delaktighet från målgrupperna och en plan för fortlevnad.
Vi stödjer vidare förslagen om att dessa villkor också ska gälla för de lokalstöd som
Allmänna arvsfonden fördelar, liksom att förbindelseperioden för lokalstöd ska
kunna vara olika långa, 5 år eller l O år, till exempel beroende på om bidrag har
beviljats till en förening som hyr eller äger lokalen.
Vidare tillstyrker vi hur det nya demokrativillkoret har utformats i lagförslaget. Vi är
positiva till att det även omfattar sökande organisationers ansvar för företrädares och
samarbetsorganisationers agerande och delar utredarens bedömning av skälen för
förslagen.
Yttrandet har beslutats av generaldirektör Staffan Forssell efter töredragning av
handläggare Karin Westling. I ärendets beredning har även utredare Heli Hirsch,
enhetschefMagnus Boström ochjurist Greta von Rosen Stövind deltagit.
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