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Remissvar Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)
Inledning
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har ett mycket aktivt samarbete med det civila
samhället vilket bl a avspeglas i att ca 80% av myndighetens främjandeanslag går till
bidragsgivning riktad mot civilsamhället i form av projekt-, verksamhets- och
organisationsbidrag. NFH är därigenom väl insatt i de problem som sammanhänger med
bidragsgivning.
Sammanfattning
Nämnden för hemslöjdsfrågor ställer sig bakom de beskrivningar och bedömningar som
görs i promemorian samt vill poängtera att syftet med bidragssystemet skall vara
förutsägbart och enhetligt för att bidra till långsiktig hållbarhet för såväl bidragsgivare som
mottagare.
Nämnden för hemslöjdsfrågors kommentarer
2.3.1 Tidigare utredningar
Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att frågan om civilsamhällets röstbärarroll som lyfts in
i diskussionen från utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle är en demokratisk
grundbult som ständigt bör lyftas. Frågan om eventuellt krav kan ställas på
bidragsmottagande paraplyorganisationers öppenhet och stödjande gentemot nybildade
organisationer som vill bli medlemmar är intressant och viktig, varför den bör diskuteras
vidare.
4.1.5 Anslagen förändras ofta inte
Nämnden för hemslöjdsfrågor ställer sig bakom förslaget att myndigheter skall informera
ansökande organisationer hur söktrycket ser ut så att de bidragsmottagande
organisationerna kan skapa sig en egen bild av hur tilldelningsbeslut kan komma att bli. I ett
läge där bidragsmedlen till myndigheterna inte ökar är en sådan transparens bra
information till såväl nya som gamla sökande.
10.2 Bemyndiganden
Nämnden för hemslöjdsfrågor ställer sig bakom bedömningen att huvudinriktningen bör
vara att äska minst tvååriga beställningsbemyndiganden för organisations- och
verksamhetsbidrag och ser det som rimligt att myndigheter i sina budgetunderlag
argumenterar för önskade bemyndiganden.

10.3.2 Mer enhetliga förordningar samt 4.1.6 Nivåskillnader mellan olika
bidragssystem
Mer enhetliga bidragsförordningar, särskilt när det gäller organisationsbidrag, vore en
fördel. Lika nivå på lika bidrag, oavsett inriktning på sökande organisation är en självklarhet
om inte särskilda skäl finns som i så fall tydligt redovisas.
Remissvaret har beretts av Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) kanslichef Friedrike
Roedenbeck och därefter beslutats per capsulam den 28 aug 2018 av nämnden.
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