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Yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden
– En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden
(SOU 2018:70)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen har inte något att erinra mot utredningens förslag i
betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda
betänkande.
Utredningens uppdrag har varit att se över och analysera vissa frågor som rör
Allmänna arvsfondens verksamhet.
Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell
karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
Fonden består av egendom som tillfallit den genom bl.a. arv och gåva.
Utredningen föreslår att de stödkriterier som utvecklats i
Arvsfondsdelegationens praxis ska lagstadgas. Det ska även införas ett
demokrativillkor som i huvudsak innebär att stöd inte ska få lämnas till
en organisation om den eller någon av dess företrädare främjar
terrorism eller i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Det föreslås även att återkrav av stöd ur fonden ska kunna ske på
nuvarande grunder, dock med den justeringen att stödet ska återbetalas
om mottagaren orsakat att stöd lämnats felaktigt, eller om stödet av
något annat skäl lämnats felaktigt och mottagaren borde ha insett detta.
I dagsläget krävs att mottagaren både har orsakat den felaktiga
utbetalningen och borde ha insett detta. Dessutom föreslår utredningen
att stödet ska återkrävas om mottagaren bryter mot demokrativillkoret.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

Regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Region Kalmar län

Datum

Ärendenummer

Sida

2019-01-14

RS2018/1072

2 (2)

Om det kan anses skäligt ska arv eller försäkringsbelopp alltjämt få
avstås till någon som stått arvlåtaren nära. Släktskap ska dock inte
längre uttryckligen nämnas i bestämmelsen. Däremot föreslår
utredningen att arvlåtarens sambo uttryckligen ska nämnas, vilket inte
är fallet i nuläget.
Andra frågor som utredningen utrett är bl.a. stöd till lokaler och
anläggningar, kontroll av utbetalade medel, elektronisk underskrift av
ansökningar, regeringens prövning av försäljning av fast egendom och
tomträtt i vissa fall, kostnader i bristbon samt redovisning.
Utredningen bedömer att förslagen är så omfattande att den nuvarande
lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden bör ersättas av en ny lag.
Vincent Palmqvist
Regionjurist
Bilagor
- Sammanfattning av betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En
översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

