Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Svar på remiss gällande Ds 2018:13
Långsiktigt stöd till det civila
samhället
Sverok översänder härmed förbundets synpunkter och kommentarer till Ds 2018:13
Långsiktigt stöd till det civila samhället.
Frågor kring svaret besvaras av förbundssekreterare Alexandra Appleby Hjortswang,
alexandra.hjortswang@sverok.se, 0761-65 63 53.

Med vänliga hälsningar,
Anna Erlandsson
Förbundsordförande
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Remissvar: Ds 2018:13 Långsiktigt
stöd till det civila samhället
Sveroks utgångspunkter
Sverok är ett av drygt 100 ungdomsförbund som får statsbidrag från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Med ca 90.000 medlemmar i drygt 3700 lokala
medlemsföreningar hör Sverok till Sveriges största ungdomsförbund.
Sveroks medlemmar är aktiva inom ett flertal områden inom spelhobbyn och
spelkulturen: bordsspel som brädspel, figurspel, rollspel och samlarkortspel, digitala
spel som e-sport, LAN och TV-spel samt levande spel som airsoft, asiatisk populärkultur,
lajv, laserspel och paintball.
Centralt för Sverok är möjligheten för barn och unga att själva organisera sig i
demokratiska former. Föreningslivet ger barn och unga möjlighet att utveckla sina
fritidsintressen samtidigt som de utövar praktisk demokrati i sina föreningar. Vi ser
varje förening som en mikrodemokrati.
För Sverok är frågor som demokrati, transparens, mångfald och öppenhet viktiga
ledord. Sveroks föreningar ska vara öppna för alla och alla föreningar ska ha möjlighet
att ta emot nya medlemmar. Vi ser också lärande som en viktig del av föreningarnas
verksamhet. Tillsammans lär sig våra medlemmar samarbete, ekonomi, arrangörsskap
och mycket annat.

Allmänna synpunkter
Överlag håller Sverok med utredaren i de bedömningar som gjorts och upplever att
många bra synpunkter och viktiga problemställningar kommit fram. Vi ser fram emot att
se vad utredningen leder till framöver.

2 (3)

Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm

www.sverok.se

info@sverok.se

Särskilda synpunkter
10.1 Fler organisationsbidrag bör övervägas
Vi anser att fler verksamhets- eller projektbidrag än de som nämns i tabell 10.1 bör
göras om till organisationsbidrag, t.ex. sådana som fördelas av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturrådet. Vi instämmer i utredningens
bedömning om att en sådan förändring skulle leda till större långsiktighet för berörda
organisationer.
10.2 Bemyndiganden
Vi håller med utredaren i de bedömningar som framförts, särskilt kring vikten av att
möjliggöra organisationernas självständighet i ett demokratiskt samhälle.
10.3.4 Revision
Vi håller med utredaren i bedömningen om vikten av riktlinjer och ser även gärna att de
tas fram i samarbete med andra myndigheter då gemensamma riktlinjer minskar det
administrativa arbetet och därmed kostnaderna på samma sätt som nämns under
rubrik 10.3.2.
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