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Remissvar - Ideburen välfärd (SOU 20 19:56 )

Arvsfondsdelegationen ser positivt på utredningens förslag och de åtgärder som syftar till att stödja
och vägleda kommuner och organisationer i civilsamhället om IOP(ideburet offentligt partnerskap),
för att på så sätt öka möjligheterna för fler IOPinom välfärdsomrä det. Ansökningarn a till Allmänna
arvsfonden , som Arvsfondsdelegationen tar beslut om , kommer från ett brett spekt rum av
organisationer och föreningar runt om i landet. Allt från stora etablerade och välkända
intresseorganisationer till små lokala idrott sföreningar. Idrottsföreningar är den kategori av
organisationer som erhåller flest bifall. Funktionshindersorganisationerna är den kategori av
organ isation som får näst mest projekt finansierade av Allmänna arvsfonden . Därefter kommer
kulturföreningar, studieforbund, stiftelser, ungdomsorganisationer , sociala organisationer,
trossamfund, etc. Projekt eller verksamheter som lever vidare efter projekttiden finansieras helt eller
delvis av organisationen själv eller av kommun , region , via avgifter eller statliga medel.
Arvsfondselegationens erfarenhet är att ideburn a aktörer visar intresse för att ingå en IOPmed
komm uner och regioner, men efter att fondens finansiering upphör är det endast ett fåtal projekt ( av
130 slutredovisade projekt 2019 och 2018 var det 3 av 138) som fortsätter genom en IOP.
Vidare ställer sig Arvsfondsdelegationen positiv till förslaget om riktad information till offentliga och
ideburna akt örer med utgångspunkt i de kriterier för IOPinom välfärdsområdet som utredningen har
tagit fram. Delegationen vill dock framhålla att det är av betydelse att använda och synliggöra de goda
exempel inom IOP- omrä det som finns i kommun er och regioner. Arvsfondsdelegationen vill h är lyfta
fram att det är viktigt att dett a sker i nära samverkan med idebumnaakt örer och att det görs tillgängligt
för alla, samt sprids över hela landet.
Vad gäller det föreslagna regist ret för idebumna aktörer inom välfärdsomrädet har
Arvsfondsdelegationen ingen synpunkt om att ett sådant register inr ätt as. Arvsfondsdelegationen vill
däremot framhålla, utifrån de ideburna aktörer as förutsättningar, att det vore att föredra en
registrering utan avgift.
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Avslutn ingsvis vill vi lyfta fram att det hade varit ön skvärt att rem issen h ade riktats t ill fler ideburna
akt örer. Arvsfondsdelegtion en är m edveten om att organ isationer har m öjligh et att läm na synpunkt er
på utredn in gen s inneh åll även om de inte finns m ed som rem issin stan ser. Som exem pel vill vi dock
n ämn a Riksidrottsförbun det och Rädda Barnen . Riksidrottsförbun dets fören in gar bedriver om fattan de
verksamhet vid sidan om idrotten , inom flera sociala om råden (till exem pel in om in tegration ,
sysselsättning och hälsa). Det h ade varit önskvärt att säkerställa deras synpun kter på utredn in gen .
Rädda Barnen har sedan jan uari

20 20

en IOPm ed Centrum m ot våldsbejakan de extrem ism ( CVE), för

att driva en n ationell st ödtelefon. En idebure n aktör m ed sådan erfarenh et är in tressan t för denn a
rem iss.
Detta yt trande h ar beslutats av Arvsfondsdelegationen efter föredragnin g av Lise- Lott e Noren .
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