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REMISSVAR
2019-02-25

D nr: S2018/04805/FST

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

”En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden” (SOU 2018:70)
Folkets Hus och Parker (FHP) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
rubricerad remiss och anför följande enligt nedan.
Folkets Hus och Parker anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt utfört sitt uppdrag och
ställer sig positiv till följande förslag från utredaren:

1 § Stöd ur Allmänna arvsfonden får lämnas till verksamhet
1. som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
Folkets Hus och Parker är positivt till renodlingen och förenklingen av
ansökningskriterierna, inte minst borttagandet av begreppet ”nyskapande”, liksom andra
förtydliganden kring ansökningskriterier som utredningen gjort under kapitlet
Författningskommentarer.

3 § Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare
1. främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller
2. i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter. Stöd får inte heller lämnas till en
organisation om någon av dess samarbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan
organisation, agerar på det sätt som anges i första stycket.
Med tanke på Folkets Hus och Parkers värdegrund som bygger på principen om jämlikhet,
jämställdhet och alla människors lika värde, är det av stor vikt för oss med paragrafen om
att inte stötta organisationer som främjar terrorism eller inte respekterar mänskliga
rättigheter.
Folkets Hus och Parker menar att samtliga stödmottagare måste kunna ställa sig bakom
alla människors lika värde och driva verksamheter som är inkluderande, demokratiska och
icke-diskriminerande.
6 § En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska göras skriftligen hos
Arvsfondsdelegationen.
Ansökningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens
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förutsättningar att få stöd ur fonden.
Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.
Arvsfondsdelegationen får tillåta att ansökningen undertecknas med en sådan avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Möjligheten till elektronisk underskrift förenklar ansökningsförfarandet på ett mycket positivt
sätt, enligt Folkets Hus och Parkers mening.
8 § Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till en lokal eller en anläggning
ska förbinda sig att under minst tio år använda den för det ändamål och med de
villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Den som beviljas stöd till en lokal eller en anläggning och som hyr eller på annat sätt har
nyttjanderätt till den ska, om det finns särskilda skäl för en kortare förbindelse än som
anges i första stycket, förbinda sig att under minst fem år använda den för det ändamål och
med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Folkets Hus och Parker är positivt till förändringar kring lokalstödet, inte minst möjligheten
att frångå skrivningen i första stycket ”under minst tio år”, med den nya möjligheten ” att
under minst fem år använda den för det ändamål och med de villkor som förutsattes när
stödet beviljades”.
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