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1 Inledning 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Särskilt fokus ligger på målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Vision Borås 2025 anger det övergripande mål för Borås Stads verksamhet som kommunen sedan 2012 
arbetar för. Det är en vision av det Borås vi önskar och tror på och som bygger på ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. Sedan 2016 ingår en utbildning i den obligatoriska introduktionen av nya 
chefer i Borås Stad; centralt i denna är att visa hur all styrning utgår från visionen Borås 2025. Närmare 
450 nya chefer beräknas vid det här laget ha tagit del av utbildningen. 

Den svenska ekonomin närmar sig slutet av en lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag. 
SKL bedömer att toppen på högkonjunkturen har passerats, även om arbetsmarknaden fortfarande är 
stark. Tecknen är många på att en försvagning i ekonomin är i antågande. BNP beräknas utvecklas 
betydligt svagare, med bara någon procentenhet vardera 2019 och 2020. 

Sveriges kommuner står samtidigt inför stora demografiska utmaningar med fler barn och unga 
kommande år och snart även fler äldre. Demografin tillsammans med den svaga ekonomiska 
utvecklingen och problemen med personalförsörjning gör att kommunerna har en besvärlig situation 
framför sig kommande år. 

Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås, vars folkmängd under året passerade 112 000. Bristen kan sägas 
gälla för flera olika bostadstyper, från studentbostäder, stora lägenheter och småhus till 
trygghetsbostäder för äldre. Under året har en mer omfattande bostads- och befolkningsanalys tagits 
fram som en del i arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram som kommer att antas under 2019. 

Läget för Götalandsbanan och ett centralt stationsläge i Borås är ännu inte avgjort. Trafikverkets arbete 
med att fastställa sträckning Göteborg – Borås kommer att fortsätta under 2019. 

Stadsledningskansliet håller på att ta fram en genomförandeplan som en fortsättning på 
Utvecklingsplanen för stadstrafiken i Borås 2025. Här redovisas åtgärder för att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. Arbetet sker tillsammans med Västtrafik och VGR. 

En ansökan om bidrag har i december 2018 skickats till länsstyrelsen för ”förberedelser av 
efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan”. Ansökan avser mer detaljerade studier 
under en treårsperiod, till exempel geotekniska undersökningar, utredningar av muddringsteknik, 
skyddsåtgärder och annat. Borås Stad åtar sig att ta 25 procent av kostnadsansvaret för dessa 
utredningar, samt väntar fortfarande på att Naturvårdsverket ska hantera ansvarsutredningen som 
länsstyrelsen utformat. 

Under 2018 genomfördes allmänna val till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Efter valet utökade 
Borås Stad antalet kommunalråd och politiska sekreterare till åtta stycken vardera. 

Näringslivet i Borås har utvecklats mycket starkt på alla områden under året som gått och 2019 
förväntas bli fortsatt expansivt. Intresset för etablering är fortsatt stort. Försäljningen på Viared västra 
har gått mycket bra och tillgången på ledig mark minskar nu snabbt. Ett 15-tal byggen har färdigställts 
och påbörjats under 2018. 

Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, arbetar sedan 2017 med att motverka och förhindra att 
kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. 

Under 2018 har CKS identifierat fem olika former av organiserad brottslighet, främst sådan med syfte 
att göra ekonomisk vinning, men även i syfte att skapa plattform för att sprida odemokratiska budskap. 

Under 2018 har CKS i samverkan med Centrum mot våldsbejakande extremism (organiserad under 
BRÅ) skärpt beredskapen mot våldsbejakande extremism. 

Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. En omfattande utbildningsinsats har 
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genomförts genom den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetsansvarig. 
Informationssäkerhetsklassning av IT-system har genomförts genom SKL:s verktyg KLASSA. Staden 
arbetar på ett strukturerat sätt för att på alla nivåer följa den nya lagstiftningen. 

Under året har också e-arkivet satts i drift. Inom projektet arkiverades 124 228 arkivobjekt. Knutna till 
dem är cirka 300 000 filer, främst i PDF-format, som motsvarar en datamängd på cirka 60 gigabyte. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 0 2 0 

 Antal gästnätter i Borås. 201 527 215 448 212 000        216 616 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att i 
lämpliga upphandlingar ställa krav, 
eller ha som bedömningskriterier, 
huruvida uppdragstagaren kan 
erbjuda funktionsnedsatta arbete i 
samband med uppdraget. 

 Genomfört Koncerninköp arbetar för att införliva kraven på 
ett bra sätt i upphandlingar och för detta har vi 
utvecklat en matris som bör tas av politiken som 
passar för ändamålet. Detta är ett led i det 
arbete som vi utvecklar kring 
socialhänsynstagande i offentlig upphandling 
och vi har börjat ställa sociala krav i våra 
upphandlingar där det är lämpligt. Vi samarbetar 
med en resurs från  arbetslivsförvaltningen för 
att stötta oss i dessa frågor som är på plats hos 
oss en dag i veckan. Efter att vi har fått tillgång 
till denna resurs har 7 stycken upphandlingar 
genomförts där krav gällande socialt hänsyn har 
ställts. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Ett interreligiöst råd initierat av 
Borås Stad skulle kunna vara ett 
sätt att erbjuda en mötesplats för 
människor som bekänner sig till 
olika religioner. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att utreda hur ett 
sådant råd skulle kunna fungera. I 
utredningen ska alternativet att 
inrätta ett bredare råd med fokus på 
mänskliga rättigheter också 
beaktas. 

 Genomfört Utredningen visar att det finns förutsättningar för 
att ett interreligiöst råd ska kunna fungera i 
Borås. I dialogen med  de samfund och 
församlingar som så önskat, har det framförts att 
det finns behov av samverkan, både mellan 
samfunden och med kommunen. Liknande 
synpunkter har även framförts från kommunala 
förvaltningar samt från räddningstjänst och polis 
med flera myndigheter och verksamheter i 
kommunen. 
Utredningen har inte belyst alternativet med "ett 
bredare råd med fokus på mänskliga 
rättigheter",  då Kommunstyrelsen genomfört en 
utredning med förslag på Borås Stads fortsatta 
arbete med att stärka mänskliga rättigheter. 
Utredningen om ett interreligiöst råd delges 
Kommunstyrelsen i särskild ordning. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsförvaltningen har uppdraget att ta fram 
ett åtgärdsprogram. De har anställt en 
kvalitetskoordinator vid Relationsvåldsenheten 
för uppdraget. Arbetet utgår från att skapa 
tvärprofessionellt arbete över förvaltnings- och 
myndighetsgränser med hedersrelaterat våld 
och förtryck. Under 2018 har en 
tvärprofessionell grupp bildats och det har 
förekommit en mängd samverkansmöten och 
andra kunskapshöjande insatser för gruppen. 
Syftet är att genom samverkan och samarbete 
mellan olika aktörer arbeta med att förebygga, 
upptäcka och motverka att hedersrelaterade 
problem utvecklas och insatser samordnas. 
Under tiden som detta arbete pågår har under 
2018 en kontaktgrupp skapats som kan 
omhänderta frågor som uppkommer angående 
hedersproblematiken. Dessutom har 
kvalitetskoordinatorn hedersrelaterat våld och 
CKS verksamhetsutvecklare våldsbejakande 
extremism gemensam informations- och 
utbildningsinsatser för Borås Stads 
verksamheter. Arbetet genomförs enligt plan. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande fritidshem 
samt ersättningen till de fristående 
förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan den 
kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. 
Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till skolor 
där ersättningen följer de enskilda 
eleverna. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskole- och Förskolenämnden ska senast 
2019-03-31 lämna in ett förslag till ny 
resursfördelningsmodell. 

En utredning om skolstrukturen där 
användning, förändringar och var 
nya skolor ska byggas ska tas fram 
Utredningen ska även innefatta hur 
Borås Stad ska möta en växande 
förskolas behov av lokaler. 

 Genomfört Arbetet med åtgärdsplanen är genomfört. 
Åtgärderna har verkställts av berörda nämnder 
och förvaltningar med undantag av ett antal 
åtgärder där arbetet fortfarande pågår. Flertalet 
åtgärder och grundprinciper arbetas in i det 
fortlöpande arbetet med lokalresursplanen, men 
en del av dem kräver mer omfattande underlag 
innan de kan tillämpas. Här får ansvariga 
nämnder och förvaltningar göra en bedömning 
av hur behoven ser ut och när eventuella beslut 
behöver fattas. Några av de åtgärder och 
grundprinciper som föreslås, kan antas bli 
föremål för politiska ställningstaganden. Här är 
det förvaltningarnas uppgift att ta fram 
beslutsunderlag. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-06-18 att "Ärendet översänds till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden samt till 
Samhällsbyggnadsnämnden för vidare 
handläggning". 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Borås Stads näringslivsklimat -
 ranking enligt Svenskt näringsliv. 

106 118 35 94 

 Företagsklimat enl. öppna 
jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd 
Kund Index 

62 66 66 74 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska ansvara för 
att Borås Stad bygger upp 
kompetens kring hur staden kan 
stödja och underlätta för företag 
som vill öka sitt hållbarhetsarbete. 

 Genomfört Genomför aktiviteter och arbetar med detta i 
våra nätverk och engagemang bl.a. genom 
projektet Globala Borås, näringslivsluncher samt 
att näringslivsenhetens anställda aktivt deltar i 
arbetet kring cirkulär ekonomi tillsammans med 
Science Park Borås och Högskolan. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram 
en etableringspolicy. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet togs ur dagordningen efter debatt i KS. 
Policyn skulle handläggas av Kommunalråden 
och möte med kommunalråd är genomfört. 
Ärendet kommer upp, efter korrigering, vid T1 
2019. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

 0 162 0 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 
Pågående men inte färdigställda lägenheter under 2018. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att ta 
fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I 
strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för 
att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i 
stadskärnan till 2025, vilka gröna 
lungor som behöver värnas särskilt, 
en inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av framtida 
höga hus. 

 Delvis 
genomfört 

Ny översiktsplan antogs april 2018. Arbete med 
uppdraget kring förtätning av stadskärnan 
fortgår genom en utbyggnadsstrategi, i enlighet 
med det som översiktsplanen förordar. 
Utbyggnadsstrategin bedöms antas under våren 
2019. Med denna som stöd kommer nya 
uppdrag behöva ges, i form av fördjupade 
studier och programhandlingar för olika områden 
i staden, bl.a. stadskärnan. I de studierna bör 
ingå hänsyn till grönområden och arkitektur, 
byggnadshöjder mm. 

Kommunstyrelsen uppdras under 
2017 presentera ett förslag på hur 
fler bostäder kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk utanför 
centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Nya översiktsplanen som antogs april 2018 
pekar ut fyra stråk där kollektivtrafiken är väl 
utbyggd. Strategisk plan för Tosseryd, Frufällan 
och Sparsör antogs i juni 2018. Sparsör, 
Frufällan och Tosseryd bildar ett cirka 7 
kilometer långt bebyggelseband mellan Borås 
och Fristad. Närheten till Borås och Fristad och 
goda pendlingsmöjligheter till båda orterna, läget 
med utblickar över Öresjö samt stora 
sammanhängande strövområden och 
kulturlandskap i öster gör området attraktivt för 
bostäder. Den strategiska planen ska ses som 
en utbyggnadsplan för ny bebyggelse. Övriga 
stråk återstår. Det saknas handlingsplan för hur 
och när uppdraget ska slutföras. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i 
samverkan med berörda nämnder, 
att under 2018 fastställa en plats 
och starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 Delvis 
genomfört 

Förslag på samlokalisering för nytt skyttecenter 
finns ute på remiss fram till 20 december 2018. 
Beslut förväntas första kvartalet 2019. 
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s, %. 

63,4 74,4 80  

 Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

 15 100 0 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. 
PTS bredbandsstatistik för 2018 presenteras först i mars 2019 och avser då läget 2018-10-01. Målvärdet 
för år 2018 är 80% och beräknas kunna uppnås. Det beror på att det varit en stark utbyggnad på 
villamarknaden, sedan förra mätningen 2017-10-01. 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 

Sandhultbostäder och Toarpshus. 

Pågående men inte färdigställda lägenheter 2018. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Införandet av en distributionscentral 
enligt förslag från Tekniska 
nämnden ska påbörjas under 2016 
i den takt som tillgängliga medel 
tillåter. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Koncerninköp har upphandlat 
distributionscentral och distributör, driften 
påbörjas 2 maj 2019. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, ökning/år i %. 

1,8 1,2 4  

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, 

ökning/år i %. 

Siffror för 2018 kommer under första tertialen 2019. 

Under 2017 ökade kollektivtrafiken i Borås med 1,2%, en ökning som är i takt med 

befolkningsutvecklingen i kommunen men under målvärdet. Detta innebär att det inte skett någon 

ökning av andelen personer som väljer att åka kollektivt. 
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2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad 
och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har genom 
Stadsledningskansliet påbörjat arbetet med en 
trafikplan där kollektivtrafiken är en viktig del. 
Stadsledningskansliet håller på att ta fram en 
genomförandeplan som en fortsättning på 
utvecklingsplanen för stadstrafiken i Borås 2025, 
med åtgärder som ska genomföras för att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet. 

Kommunstyrelsen ska utreda samt 
föreslå en annan lokalisering av 
den busstrafik som idag sker på 
Södra torget, i syfte att frigöra 
torget från busstrafiken. 

 Genomfört Kommunstyrelsen har i början av 2018 fattat 
beslut för ombyggnad av Södra Torget, hållplats 
Krokshallstorget och ombyggnad av Nybron. 
Tekniska förvaltningen har börjat titta på 
förutsättningarna för detta. Beslutet föregicks av 
ett flertal utredningar och en remissomgång till 
alla politiska partier, där slutsatsen blev att det 
för närvarande inte finns någon annan 
lämpligare yta för ändamålet. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Efter att en trafikplanerare har upphandlats som 
konsult så pågår aktivt arbete med cykelstrategi. 
Ett förslag till cykelstrategi förväntas bli klart 
2019. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos 
Västtrafik så att närtrafiken kan 
gälla även i de mindre tätorterna 
som vi har i Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår kring omfattningen av tillköp. 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under året ta fram en strategi för 
grön IT som innebär bland annat att 
den IT-hårdvara som kommunen 
köper in ska ha en bra energi- och 
miljöprestanda. En utredning skall 
genomföras under året. 

 Delvis 
genomfört 

Grön IT, ett ständigt pågående arbete inom 
Borås Stad, då miljöfaktorer ingår som en 
självklar del i varje IT upphandling. Under 
hösten 2018 har vi upphandlat en ny server- och 
lagringsplattform samt en ny plattform för 
backup. Dessa förbrukar betydligt mindre el, 
vilket även medför att mindre kylning av 
datahallen behövs. Under vintern ska vi även 
genomföra en upphandling av 
Multifunktionsskrivare, där vi kommer att ställa 
betydligt högre krav på miljöfaktorerna, än vid 
tidigare liknande upphandlingar. 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 
ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

 

Underlag inväntas, bl.a. digitalisering av 
landskapskaraktärer. Tidplanen för 
digitaliseringen är framskjuten p.g.a. resursbrist. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta in 
extern resurs för digitalisering. Ny tidplan för 
digitalisering tas fram i januari. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden får i 
uppdrag att öka inslaget av 
uppsökande verksamhet när det 
gäller Fairtrade City, internt i Borås 
Stad och externt mot medborgare 
och företag. Uppdraget tas fr om 
2018 över av Kommunstyrelsen 

 Genomfört Uppsökande aktiviteter som har genomförts 
gällande Fairtrade City, internt i Borås Stad och 
externt mot medborgare och företag: 

 SIDA Alumni-föreläsning med 
Madeleine Wollin i samarbete med 
Fairtrade Shop och Café Nära. 
Målgrupp: Allmänheten 

 Fairtrade-aktivitet i samarbete med 
Globala Borås i Borås Djurpark. 
Målgrupp: Allmänheten 

 World Fairtrade Challenge = 
Världsfikadagen: Borås Stad avancerar 
Sverige-topplistan från plats 61 till 31 
Målgrupp: Borås Stads medarbetare, 
företag och allmänheten 

 Inventering av Fairtrade-varor till 
försäljning i Borås Stad utförd av 
feriearbetare. 
Målgrupp: Butiker och serveringar 

 Initiativ taget till utökat samarbete med 
inköp av Fairtrade-varor för speciella 
ändamål, t ex invigningsgåvor, via 
Fairtrade-grossist. Målgrupp: Borås 
Stads förvaltningar 

 Initiativ taget till framtida Fairtrade-
aktiviteter i samarbete med 
Almåsgymnasiets floristutbildning. 
Målgrupp: Elever och lärare på 
floristprogrammet, företag och 
allmänheten 

 Fairtrade-information via Borås Stads 
externa web samt via intranätet för 
anställda har publicerats återkommande 
under 2018. Målgrupp: Borås Stads 
medarbetare, företag och allmänheten 

Arbete fortlöper tills nya direktiv. 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen att minska användningen av 
engångsartiklar har påbörjats. Inför kommande 
upphandling av städ- och kemikalieartiklar där 
även engångsartiklarna ingår kommer 
genomlysning för utbyte av dessa produkter 
genomföras i områden där det är lämpligt. 

Försök ska genomföras på någon 
eller några skolor på gymnasie- 
eller grundskolenivå att minska 
specialkostbehovet genom att 
erbjuda en vegansk grundbuffé, 
med tillbehör som till exempel kött, 
fisk eller äggmat. 

 Genomfört Försök med införande av vegansk grundbuffé på 
två enheter har genomförts. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Möjligheten att beräkna klimatpåverkan på 
enhetsnivå är nu fullt möjlig. Beräkning görs i 
kostdatasystemet Matilda och redovisning kan 
ske via matsedelsappen. Planen är nu att välja 
ut en gymnasieskola och en högstadieskola och 
redovisa klimatpåverkan i anslutning till 
serveringen. Detta skall göras under 
vårterminen 2019 och kommer att rapporteras i 
T1:an. 

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4 4,2 3,3 7,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,1 12,9 0 3,2 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

45,5 43,2 50 46,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Förändringen av sjukfrånvarotalen har främst sin orsak i ökad frånvaro bland yrkesgrupper som 
bedriver operativ verksamhet, vilka även nationellt sett ligger på högre sjukfrånvarotal. Detta påverkar 
förvaltningens utfall. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningens nya verksamheter medför att det finns ett behov av timavlönad personal.  

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Viss förbättring av utfallet i riktning mot målet sedan förra perioden. Detta är ett långsiktigt arbete som 
vi följer över tid. 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att 
Saltemads campingverksamhet 
säljs alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. Marken 
ska ej säljas. 

 Ej genomfört Ärendet ligger för politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda om 
driften av Stadsparksbadet 
lämpligare kan ske på entreprenad. 

 Delvis 
genomfört 

Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan 
subvention och med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande finansieringsgrad 
behöver prisnivåerna ökas med ca 60-65 %, allt 
annat oförändrat. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska i samverkan 
med de kommunala 
bostadsbolagen utreda en ökad 
samordning av bolagens 
administration. 

 Ej genomfört Samordning av bostadsbolagens administration 
försvåras av LOU och de s k inhousereglerna. 
En omorganisation av bostadsbolagen in i 
koncern bedöms inte underlätta samordning, 
och köpeskillingen skulle innebära en stor 
lånebörda för koncernen. Eventuell 
sammanslagning av bolagen ingår inte i 
uppdraget. Uppdraget föreslås avslutas. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda förutsättningarna för att 
införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
och blev då återremitterat. Beredning pågår för 
att ta fram ett nytt förslag. 

Under 2016 ska samtliga 
förvaltningar ta fram könsdelad 
statistik för att möjliggöra analys av 
resursfördelning ur ett 
genusperspektiv. Stadskansliet ska 
under året ta fram konkreta 
exempel för hur arbetet med 
jämställdhetsintegrerad budget kan 
genomföras. 

 Genomfört Förvaltningar tar idag fram könsfördelad 
statistik. Nämnderna fick i Budget 2018 
möjlighet att redovisa hur de avser att arbeta 
med jämställdhetsintegrerad budget under 
verksamhetsåret 2018. Fokus ligger på att 
beskriva hur det dagliga arbetet, inklusive 
processer, kring jämställdhet bedrivs eller har 
förändrats inom verksamheterna, samt 
pågående eller planerade projekt med 
anknytning till jämställdhetsfrämjande 
utveckling. Uppföljning kring detta görs i vanlig 
ordning och anses vara inarbetat i Borås Stads 
ordinarie verksamhet. 

CKS ska föra en dialog med polisen 
om att inrätta lokala och/eller 
mobila polisstationer. 

 Genomfört Samverkan med lokalpolisområde Borås sker 
kontinuerligt och inom många områden vad 
gäller brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. I 
polismyndighetens verksamhetsplan finns inte 
lokala poliskontor som en parameter i det 
brottsförebyggande arbetet. Dialogen är därför 
mer inriktad på en önskan om ökad polisiär 
synlighet speciellt i Borås två särskilt utsatta 
områden. Dessutom förs en dialog om någon 
form av samlokalisering i de servicekontor som 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
planerar för de särskilt utsatta områdena. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att ömsesidigt 
dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. Alternativen presenterade är 
någon form av provision direkt från 
avtalsleverantören för att Koncerninköp ska 
kunna använda medlen för mer stringentare 
uppföljning. Dock inte lämpligt för alla typer av 
avtal eller upphandlingar. Pga. resursbrist går 
detta arbete långsammare än planerat. 

Upphandlingsavdelningen ska 
förstärkas med en 
hållbarhetsstrateg. 

 Genomfört Koncerninköp har anställt en hållbarhetsstrateg. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
se över hur 
upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här 
skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Ny debiteringsmodell har testas för att 
Koncerninköp ska klara finansieringen av den 
organiska tillväxten. Problemet är att modellen 
finansierar Koncerninköp långsiktigt över tiden 
men hindrar den snabba utveckling med rätt 
bestyckning av roller som behövs för att få till 
styrning och ledning. 
I detta arbete beaktas även hur vinsthemtagning 
kan ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal, för 
vilket vi har upphandlat ett inköpsanalyssystem. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas 
över av kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner kring policy och vem som bör 
administrera förmedlingen pågår samt att göra 
alternativet attraktivare, kostnadsreducerande 
samt upprätthålla någon form av cirkulär 
ekonomi förs. Vår nya hållbarhetsstrateg 
kommer att arbeta med detta uppdrag under 
2019. 
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3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag 2 303 2 094 2 490 2 498 8 

Avgifter och övriga 
intäkter 

59 108 88 912 77 200 89 776 12 576 

Summa intäkter 61 411 91 006 79 690 92 274 12 584 

Personal -88 845 -126 796 -130 011 -132 885 -2 874 

Lokaler -7 735 -11 611 -12 725 -14 604 -1 879 

Övrigt -58 265 -71 087 -49 413 -59 661 -10 248 

Kapitalkostnader -9 842 -7 229 -7 104 -7 215 -111 

Summa kostnader -164 687 -216 723 -199 253 -214 365 -15 112 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -103 276 -125 717 -119 563 -122 091 -2 528 

Kommunbidrag 91 261 137 300 119 563 119 563 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-12 015 11 583 0 -2 528 -2 528 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

   5 405 5 405 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-12 015 11 583 0 2 877 2 877 

Ackumulerat resultat 3 377 6 112    
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Resultatanalys 

Kommunbidraget för Stadsledningskansliet uppgick till 119,6 mnkr medan nettokostnaden blev 122,1 
mnkr, ett resultat på -2,5 mnkr. Resultatet inkluderar kostnader för flera "öronmärkta" projekt  
(tab. 3.2.1) som totalt uppgår till 5,4 mnkr. Då dessa kostnader justeras i bokslutet ger det 
Stadsledningskansliet ett resultat om +2,9 mnkr. 
Överskottet förklaras främst av att: 

 Flertalet avdelningar har haft svårt att tillsätta specifika tjänster både för vakanser och för 
tjänstledigheter, vilket i sin tur bl.a. medförde fördröjd start av utbildningsinsatser, färre antal 
projekt som startats upp och därmed lägre konsultkostnader. 

 Verksamheter i Bemanningspoolen beslutade under året att boka hela pass, då undveks "slatt-
tider" som det var budgeterat för. Det har även varit färre poolare och bemanningsplanerare 
anställda än budgeterat. 

 På Stadsarkivet driftsattes E-arkivet senare än planerat. 

Till budgetramen har under året tillskjutits 1,5 mnkr till Strategisk IT samt ca 1 mnkr för Lokal 
utveckling. 

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-12-

31 
Återstår 

Organisationshälsa 30 000 0 128 29 872 

Byggbonus 10 250 387 2 752 7 111 

E-handelsstaden 3 000 0 340 2 660 

Market Place Borås 7 000 0 1 982 5 018 

Sociala investeringar  841 203 -1 044 

Summa 50 250 1 228 5 405 43 617 
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3.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 6 215 38 058 36 693 42 381 5 688 

Kostnader -92 436 -172 558 -169 132 -173 502 -4 371 

Resultat -86 221 -134 500 -132 439 -131 121 1 317 

Personaladministration      

Intäkter 19 092 17 192 6 210 12 115 5 905 

Kostnader -18 460 -16 602 -6 820 -11 365 -4 545 

Resultat 632 590 -610 750 1 360 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkter 6 9  6 6 

Kostnader -12 887 -10 551 -10 504 -12 123 -1 619 

Resultat -12 881 -10 542 -10 504 -12 117 -1 613 

Markreserv      

Intäkter 20 703 21 685 21 000 22 785 1 785 

Kostnader -11 203 -12 220 -7 450 -12 578 -5 128 

Resultat 9 500 9 465 13 550 10 207 -3 343 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkter 2 242 1 821 2 242 1 724 -518 

Kostnader -1 688 -1 938 -2 514 -2 001 513 

Resultat 554 -117 -272 -277 -5 

Industrimark      

Intäkter 4 122 6 011 6 270 5 950 -320 

Kostnader -994 -725 -725 -716 9 

Resultat 3 128 5 286 5 545 5 234 -311 

Bostadsmark      

Intäkter 9 031 6 216 7 275 7 313 38 

Kostnader -804 -565 -568 -530 38 

Resultat 8 227 5 651 6 707 6 783 76 

Vård och omsorg      

Intäkter      

Kostnader -1 422 -1 410 -1 400 -1 410 -10 

Resultat -1 422 -1 410 -1 400 -1 410 -10 
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Övrigt      

Intäkter      

Kostnader -24 793 -140 -140 -140 0 

Resultat -24 793 -140 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkter 61 411 90 992 79 690 92 274 12 584 

Kostnader -164 687 -216 709 -199 253 -214 365 -15 112 

Resultat -103 276 -125 717 -119 563 -122 091 -2 528 

3.4 Verksamhetsanalys 

3.4.1 Kommunledning 

3.4.1.1 Gemensam administration 

Verksamheten avser Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar -486 tkr, vilket bl.a. kan härledas till att en hyreskostnad för 
Fullmäktigesalen om knappt 900 tkr tillkom utan budget under 2018. Denna kostnad har delvis 
finansierats av övriga verksamheter. Utöver denna kostnad har det funnits en obalans kring hyra/ städ i 
förvaltningen som kan spåras tillbaka till den internhyresjustering som genomfördes 2017. 

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som 
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2018 
beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1 mnkr, t ex brunn för vatten till Rångedala 
hembygdsförening, slungbod för honung i Rångedala, invigning av smalspårig järnväg i Komlösa, 
gångväg runt Dalsjön och handikapptoalett vid Almenäs koloniförening. 

3.4.1.2 Sekretariatet 

Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Sekretariatet sköter 
också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och 
Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Sekretariatet är också systemägare 
och förvaltare av Borås Stads centrala ärendehanteringssystem (Ciceron). 

Ciceron har varit i drift i ett år, målet under 2018 var att samtliga nämnder ska använda sig av digitala 
möten i Ciceron Assistent. Endast två nämnder återstår i detta inför 2019. Budget år 1 för systemet och 
projektet har hållits. 

Projekt med att initiera nya konton, @politiker.boras.se, för förtroendevalda har startat. 

3.4.1.3 Juridik 

Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala 
bolagen. Enheten har handlagt 328 ärenden åt andra förvaltningar och bolag, en ökning med 27 
procent från föregående år. Enheten utökades under året med en stadsjurist. 
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3.4.1.4 Arkiv 

Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt 
gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Arkivmyndigheten ska genom 
Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och lämna råd och anvisningar. Stadsarkivet är 
också systemägare och förvaltare av Borås Stads e-arkiv. 

Under året har det varit projektavslut för införande och driftsättning av e-arkivet. Inom projektet 
arkiverades 124 228 arkivobjekt, från två olika system (LIS och Asynja). Knutna till arkivobjekten är 
cirka 300 000 filer, främst i PDF-format, som motsvarar en datamängd på cirka 60 gigabyte. Under året 
skapades dessutom en direktkoppling mellan verksamhetssystemet Ciceron och e-arkivet för 
automatiserade arkivleveranser. Första leveransen kommer att ske i början av 2019. För perioden blev 
det en positiv budgetavvikelse på 796 tkr, huvudsakligen beroende på att e-arkivet driftsattes senare än 
planerat. 

3.4.1.5 Kommunikation 

Utmaningen att nå fram till människor blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen 
– varje person har tillgång till en stor mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till 
personlig kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. 

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang, förståelse och 
förankring för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det 
redskapet används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. 

Avdelningen ska bidra till att … 

 Borås Stads kommunikation ständigt förbättras 

 förverkliga vår vision Borås 2025 

 öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut 

 boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger med kommunen 

 stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden. 

Ett viktigt arbete för Kommunikationsavdelningen har under året varit att föra in 
kommunikationsperspektivet i SKL-projektet Ny och förenklad styrning av Borås Stad. 

Ett annat viktigt fokusområde för avdelningen är arbetet som inletts med att klargöra ambitioner inom 
informations- och kommunikationsområdet om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Avdelningen har stöttat kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings- och PR-
strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikationen kring skolor på Kyllared och 
Gässlösa, en film om hur Borås växer längs Viskan i linje med intentionerna i översiktsplanen, 
kommunikation i samband med allvarliga händelser/olyckor eller andra förtroendefrågor. I samarbete 
med Näringslivsenheten har vi tagit fram en kommunikationsstrategi för att förbättra våra resultat i 
mätningen Insikt. 

En imageskapande broschyr och digital presentation som presenterar Borås Stads organisation och 
verksamhet har tagits fram att använda vid studiebesök, externa besök eller när förtroendevalda eller 
tjänstepersoner representerar Borås Stad. 

Avdelningen svarade för informationskampanjen #klartjagskarösta, vars syfte var att höja 
valdeltagandet vid höstens val. I alla tre valen ökade valdeltagandet – sannolikt bidrog kampanjen till 
det. 

Under året har avdelningen arbetat fram inriktning och rutiner för kriskommunikation som gäller både 
förvaltningar och bolag. Intranätet har fått ny struktur och design. 

Inför och efter införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) har avdelningen arbetat för att 
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säkerställa att medarbetare och kommuninvånare vet hur Borås Stad på ett tryggt sätt hanterar deras 
personuppgifter. 

Under Almedalsveckan fortsätter arbetet med att positionera Borås, i år främst inom området innovativ 
och teknisk textil, då Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås och Västsvenska 
Handelskammaren väckte en diskussion under mottot En bil av textil, när är det möjligt? 

Tillsammans med Personal och förhandling har avdelningen tagit fram ett nytt koncept för att stärka 
vårt arbetsgivarvarumärke. Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat 
bättre metoder för digital närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen 
visar vår mångfald av yrken och personligheter. 

Personaltidningen Saxen, som ges ut fyra gånger per år, har ett koncernövergripande perspektiv med ett 
brett innehåll från förvaltningar och bolag. Medborgartidningen Såklart Borås behandlade i ett 
temanummer stadsbyggnadsfrågor ur olika synvinklar, och hade i ett annat fokus på skola och språklig 
integration. 

Kommunikationsavdelningen fortsätter att arbetet med att utveckla stadens kommunikations- och 
budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer 
och budskapsplaneringsgrupp. 

Under 2018 har Borås Stad haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, Borås Basket, 
Norrby IF, Fristad GoIF, Sjömarkens IF och Gina Tricot Grand Prix. Syftet med samarbetet är att 
marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2018 sju medarbetare. Årets positiva resultat beror bland annat på 
att Kommunstyrelsen inte ingick några marknadsföringssamarbeten med elitklubbarna då dessa inte 
nådde Europaspel. 

3.4.1.6 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder 
och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive 
redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Avdelningen ansvarar också för 
finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen. Genom verksamhetsekonomen är 
avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i budget och uppföljning. Sedan 2017 tillhör 
enheten för strategisk IT Ekonomistyrning med ett övergripande ansvar för IT-frågor i Borås Stad. 

Den svenska ekonomin närmar sig slutet av en lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag. 
SKL bedömer att toppen på högkonjunkturen har passerats, även om arbetsmarknaden fortfarande är 
stark. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med försvagad krona 
påverkat svensk exportsektor positivt. Även ett kraftigt bostadsbyggande har varit en stark injektion i 
den svenska ekonomin. Tecknen är många på att en försvagning i ekonomin är i antågande. Den 
globala tillväxten sjunker och byggandet har avtagit. BNP beräknas utvecklas betydligt svagare, med 
bara någon procentenhet vardera 2019 och 2020. 

Sveriges kommuner står inför stora demografiska utmaningar med fler barn och unga kommande år 
och snart även fler äldre. Demografin tillsammans med den svaga ekonomiska utvecklingen och 
problemen med personalförsörjning gör att kommunerna har en besvärlig situation framför sig 
kommande år. 

Budget- och controllerenheten 
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den ekonomiska styrningen. För att följa upp 
indikatorer och uppdrag inom samtliga verksamheter och målområden används vårt styr- och 
ledningssystem Stratsys. Enheten har genomfört ett intensivt budgetarbete inför 2019 med den nyvalda 
politiken samt berett ett stort antal frågor till Kommunstyrelsen under året. 
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Finansenheten 
Finansenheten sköter hantering av finansfrågor i hela kommunkoncernen, lånar upp via egna 
instrument och Kommuninvest samt vidareutlånar till bolagen genom internbanken. 

Borås Stad har under 2018 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s. 

Ett arbete har inletts för att prognosticera kommunkoncernens långsiktiga skuldutveckling och hur 
denna kan påverka finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen, och 
arbetet med ägarstyrning av bolagen har varit omfattande. En bolagsgrupp kopplad till finansenheten 
har arbetat med bolagsstyrningen, och det finns en särskild bolagscontroller. Under året har bolagens 
styrdokument setts över och ägardialogen med bolagen har utvecklats. 

Under 2018 har en extern granskning av det så kallade EMC-projektet gjorts av revisionsbyrån PwC. 

Strategisk IT 
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 25 maj 2018. En omfattande utbildningsinsats har 
genomförts genom den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetsansvarig samt stöd vid 
informationssäkerhetsklassning av IT-system genom SKL:s verktyg KLASSA. Staden har arbetat på ett 
strukturerat sätt för att följa den nya lagstiftningen. 

En ny förvaltningsmodell för IT-system har tagits fram och den baseras på ett standardiserat arbetssätt, 
PM3. För att arbeta med modellen har en förvaltningsledare anställts. 

Ett arbete har inletts med att ta fram en Digital strategi eller Digital agenda för Borås Stad. Ett viktigt 
avstamp i arbetet var en Workshop med politiker och tjänstemän i juni för att ta fram riktningen för det 
fortsatta arbetet. Digitaliseringsfrågan behandlas både i IT-styrgruppen av tjänstepersoner och i IT-
rådet av politiker. 

Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Ett exempel är införandet av Windows 10 som blev 
klart under året. 

3.4.1.7 Personal och förhandling 

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor, bemanning och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar tillsammans 
med övriga avdelningar med ständiga förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att 
Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och 
brukare, kunder och medborgare en god service med hög kvalitet. Avdelningen deltar i ett antal projekt 
med målet att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen, vilket inte kommer att bli 
enklare framöver. Borås stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. Minskade sjuktal, 
ökad anställningsbarhet, ökad digitalisering/robotisering och ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer 
att stå högt på agendan framöver. 
I den personalekonomiska redovisningen 2017 sammanfattades dessa utmaningar i sex uppdrag (se 
nedan) riktade till samtliga nämnder att arbeta med under 2018/2019. 
Under 2018 har följande arbete bedrivits: 

Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 år.  
Bemanningsenheten har en ökad flexibilitet för att locka äldre arbetskraft att vilja arbeta efter 65. Det 
handlar om dem som går i pension från sin ordinarie tjänst inom eller utanför Borås Stad men som inte 
är helt redo att lämna arbetslivet. En annan åtgärd är möjligheten till ett lönetillägg om 2000 kr om man 
fortsätter arbeta eller vikariera från det år man fyller 66 år i svårrekryterade yrken. Denna åtgärd har 
utnyttjats av 92 personer under 2018. En arbetsgrupp med syfte att skapa förutsättningar för 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 21(43) 

medarbetare att arbeta mer och längre, har under 2018 påbörjat ett analysarbete av bland annat 
pensionsåldrar. 

Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
Stödja arbetet med hälsosamma scheman genom uppföljning av kollektivavtal avseende heltidsbeslutet. 
Tillsammans med facklig organisation har frågeställningar tagits fram för att stötta processen i 
verksamheterna. Utvecklingen och kvalitetssäkringen av schemaläggning utifrån heltidsbeslutet fortgår 
under 2019. 

Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås stad har fortsatt samarbetet med samordningsförbundets projekt Positiv Rörelse under året. 
Projektet är i år utökat med ett organisatoriskt perspektiv och har bland annat genomfört en workshop 
där Annika Härenstam, professor emerita inom arbetsvetenskap, har varit engagerad. 

SKL-projektet Socialt utfallskontrakt lades ner i sin ursprungliga form och istället valde kommunen att 
göra en egen satsning. Fem organisationskonsulter har rekryterats för att arbeta med organisationshälsa 
– en satsning för att motverka den ”sjuka” sjukfrånvaro som organisationen är med och skapar. Det är 
ett projekt över tre år med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. 
Syftet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Satsningen är 10 miljoner per år under tre år. 
Målet är att sänka sjukfrånvaron från 7,3 procent till 5,0 procent, vilket motsvarar en arbetskraftsreserv 
på 245 årsarbetare och en kostnadsminskning för korttidssjukfrånvaron på 40 miljoner kronor årligen. 

En utvärdering som genomförts av samverkansavtalet har lett till ett antal åtgärdspunkter för att 
utveckla stadens samverkan. En välfungerande samverkan skapar goda förutsättningar för ett 
välfungerande arbetsmiljöarbete. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
Avdelningen har arbetat med att medvetandegöra vikten av att använda befintlig teknik. Till exempel 
förlägga fler möten via Skype och öka förståelsen för nya arbetssätt. 

Öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
Avdelningen har varit en aktiv part i projektet ”Fler vägar in”. En viktig uppgift har där varit att 
säkerställa att det handlar om riktiga jobb och inte tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder. 
Bemanningsenheten har genom samarbete med Migrationsverket, Skatteverket och banker möjliggjort 
anställning för nyanlända personer. Enheten har även underlättat för att förvaltningarna ska ta emot fler 
språkpraktikanter för en framtida anställning. 

Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att 
med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål.  
Avdelningen har möjliggjort för outbildade medarbetare inom Förskoleförvaltningen att efter validering 
bli barnskötare, och barnskötare efter validering bli förskollärare. 

Genom tidig lokal omställning, TLO-KL, har det getts förutsättningar för medarbetare att utöka sin 
kompetens för förändrade behov i verksamheterna alternativt för ny tjänst. Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2019. 

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer har genomförts under hösten och nya tillfällen är 
planerade till 2019. 

Stöd för förvaltningarnas arbete med rekrytering är nu tillgängligt via processverktyget Canea. 

Beslut har tagits om att höja friskvårdsbidraget 2019-01-01 från 1 500 kronor till 2 000 
kr/medarbetare/år. Borås Stad utökar inriktning på friskvårdsbidraget till att innefatta samtliga 
aktiviteter som skatteverket godkänner som avdragsgill friskvård. 

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen, 
bland annat genom stadens chefsprogram ”Chef- och ledarskap i praktiken” och det interna 
chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef”. Avdelningen arbetar också med ett systematiskt 
utvecklingsprogram för nya chefer, för att som en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på 
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stadens chefer. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i Dialogforum och i den årligen återkommande 
Chefsdagen. 

Under året har ett ramavtal gällande rekryteringskonsulter och tester upphandlats. 

Cirka 97 000 beställningar har lagts till Borås Stads gemensamma bemanningsenhet under jan-nov 2018 
med en täckningsgrad mellan 70 till 100 procent. I och med decentralisering av den centrala 
bemanningsenheten 2019 kommer bemanningsarbetet delvis ändra riktning. Centralt blir uppgiften att 
hålla samman, samordna och ta fram rutiner och riktlinjer för bemanningsenheterna samt att fortsatt 
arbeta för långsiktiga lösningar gällande personalförsörjning. 

1550 vakansprövningar har gjorts under året. 

Inom Medarbetarcentrum har cirka 1 350 tjänster varit föremål för matchning under året, med många 
nöjda medarbetare och chefer som följd. Samtliga berörda chefer uppger att Medarbetarcentrums 
insatser har påverkat gruppers positiva utveckling. Medarbetarcentrum har fått uppdraget att utbilda alla 
Vård- och Äldreförvaltningens chefer under tre år. 

Stadens jämställdhetsarbete är under förändring, då staden utreder en gemensam plattform för 
mänskliga rättigheter. Utredningen förväntas vara klar i början på 2019 och då fattas beslut om hur 
staden ska arbeta vidare intersektionellt. 

Borås deltar i ett nationellt, VINNOVA-finansierat, projekt för att stödja innovationer inom offentlig 
sektor. Målet är att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling genom att undvika stuprör samt 
arbeta tvärdisciplinärt, processorienterat och mera förebyggande. Sex plattformar är etablerade 
nationellt. 2018 har bland annat inneburit: 
– medverkan i projekt Kraftsamling Sjöbo, en rapport om gränsgångare, start för ett samarbetsprojekt 
med grundskolan och två forskare från Högskolan Borås 
– att innovationsplattformen ska dockas in på Kvalitet och utvecklingsavdelningen återstoden av tiden 
2019. 

Rekryteringsbonus har införts inom flera svårrekryterade grupper utöver lärargrupperna, såsom 
sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och socionomgrupperna. Under 2018 har 
rekryteringsbonusen betalats ut till 21 personer. 

Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga manliga och kvinnliga yrkesgrupper fortsätter, en 
lönekartläggning har genomförts, vilken visar, för samtliga anställda att kvinnors lön i procent av 
männens är 97,1 procent, vilket är en förbättring med 1,7 procent. 

Information om pension har varit en uppskattad förmån för våra medarbetare och det har genomförts 
419 besök för en individuell pensionsinformation. Det har också genomförts två informationsmöten 
om pension med cirka 100 besökare vid varje tillfälle. 

Arbetet med att utveckla vår löneprocess har fortsatt. En arbetsgrupp bestående av 
arbetsgivarrepresentanter och fackliga förtroendemän har arbetat i workshops och tagit fram en 
handlingsplan för att utveckla processen. 

Ett pilotprojekt avseende decentraliserad lönesättning pågår inom HSV, syftet är att ansvar och 
befogenhet ska få en tydligare koppling till lön. 

Utfallet av löneöversyn 2018 blev 3,1 procent för samtliga medarbetare. 

3.4.1.8 Näringsliv 

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Näringslivet i Borås har utvecklats mycket starkt på alla områden under året som gått och 2019 
förväntas bli ett fortsatt bra år med nyetableringar, ometableringar och tillväxt. 
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Intresset för etablering är fortsatt stort. Försäljningen på Viared västra har gått mycket bra och 
tillgången på ledig mark minskar nu snabbt. Ett 15-tal byggen har färdigställts och påbörjats under 
2018. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte under året, men behovet av flera alternativ till 
Viareds företagspark är nu akut. 

Arbetet med att utveckla våra fyra kluster har pågått fortlöpande och har följt intentionerna i visionen 
Borås 2025. Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil och 
mode och E-handel. Även kunskapen om Borås som textilt centrum i Europa har stärkts under året. 

Näringslivets servicecenter 
Budgetuppdraget Näringslivets servicecenter har förverkligats under året och har förstärkts med 
ytterligare en medarbetare. Centret har till uppgift att serva företagen vid ny- och ometablering och ger 
råd och stöd till företag och investerare samt bevakar de olika ärendenas handläggning i stadens 
beslutsprocesser och myndighetsutövning. Vid behov går centrets medarbetare in och hjälper till i de 
olika processerna. Syftet med centret är att ge god och snabb service till företagen. 

E-handelsstaden 
Arbetet med att stärka handelsklustret är fortsatt intensivt i enlighet med stadens handelsvision. Genom 
den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås, har en rad olika aktiviteter genomförts och startats. 
Över 140 företag samverkar nu mot gemensamma mål och aktiviteter som stärker Borås och 
näringslivet inom digital handel. Arbetet i föreningen bedrivs inom områdena Nätverk, Kompetens, 
Logistik och Borås digitala framtid. Utbildningar för framtidens företagsledare inom e-handeln har 
anordnats, liksom utvecklingsverksamhet för skolungdom, kallad Digital slöjd. Tillsammans med 
Högskolan har det viktiga arbetet med att driva på den akademiska kompetensutvecklingen inom 
området inletts och under hösten 2018 har en masterutbildning i digital handel startats på Högskolan. 

MarketPlace Borås 
MarketPlace Borås, affärsarenan i Textile Fashion Center, med cirka 180 medlemsföretag från hela 
Sverige utgör en naturlig samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera 
internationella medlemmar har tillkommit och stärker därmed det internationella utbytet. MarketPlace 
Borås har anordnat flera event, möten och seminarier som stärker näringslivet i Borås. Den 
riksomfattande modetävlingen Show Up Fashion Award, för nya designers, genomfördes under året. 

ACTE 
Det internationella intresset för Borås som textilsstad är stort och vi har många förfrågningar om besök 
och samarbeten. Inte minst är det kopplat till vårt ordförandeskap i ACTE och arbetet med att leda den 
Europeiska textila utvecklingen framåt till 2019. Vi har anordnat en rad internationella möten i ACTE:s 
regi, vi har slutfört moderniseringen och effektiviseringen av organisationen och vi stärker vårt 
samarbete mellan Borås textila kluster, ACTE och Berlin. ACTE anordnade sin Europeiska 
modetävling, Rebelpin, i Berlin sommaren 2018, vilken projektleddes från vårt ACTE-kontor. 

Teknikkluster 
Teknikklustret inom aktiv bilsäkerhet har under årets utvecklats mycket positivt. Tillsammans med 
RISE, Chalmers, Lindholmen Science Park och Volvo AB har staden samverkat för att stärka ASTA 
ZERO. Utvecklingsarbetet, Autofreight, i syfte att utveckla staden till ett område för utveckling av 
autonoma fordon och transporter har intensifierats. EU-projektet Surflogh har drivits positivt och 
under 2019 startar pilotverksamhet i Borås city. Surflogh syftar till att studera sista ledet i 
transportkedjan, till kund och i trång stadsmiljö, den så kallade ”last mile”. Detta är mycket viktiga 
projekt för såväl företagen på Viared och ASTA som för e-handelsföretagen i stort. 

Samverkan 
Stadens arbete med att stärka de internationella kontakterna och det internationella arbetet genom 
utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän har fortsatt. Enheten har gett stöd i 
ansökningsfrågor och bevakat det EU-arbete som påverkar oss. En rad seminarier för företagen om 
krav och möjligheter vid handelsetableringar på olika marknader har genomförts. Samarbetet med 
Berlin och Sveriges ambassad har stärkts ytterligare under året och vi har på olika sätt permanentat vår 
”textila” närvaro där. Även samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås är starkt och vi 
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arbetar för att koncentrera och optimera forskningen kring stadens kärnområden – textil, 
resursåtervinning och handel – till Högskolan. De satsningar som görs inom innovationsområdet, till 
exempel i Borås Science Park, sker också i nära samarbete med Högskolan. 

Näringslivsdagen på Åhaga nådde i år all time high i deltagarantal och är nu en etablerad 
samverkansplattform för företagen i Borås. Utbytet med företagarföreningarna i stort, och i synnerhet 
med, föreningen Borås Näringsliv är mycket bra. Samarbetet med BoråsBorås TME AB, är nära och 
framgångsrikt. 

Ericsson 
Under året har vi fortsatt att arbeta med Ericssons fabrik i syfte att permanenta den kvarvarande, nu 
växande, verksamheten i staden. Det har lyckats bra och fabriken ökar nu antalet medarbetare så smått 
igen. Vi har också, tillsammans med fastighetsägaren, arbetat med att exploatera de lediga ytorna på 
området. Detta har lett till flera nya företag och en handelsplats för yrkesbutiker på området. 

Kreativa klustret 
Det kreativa klustret, Creative Cluster, har utvecklats starkt under året. Ett nytt projekt, DigiCreate, har 
startats via ESF-rådet. Syftet är att stärka de små kreativa företagen i användandet av digital teknik i sin 
verksamhet. Cirka 200 företag deltar i utbildningen. 

Årets resultat för avdelningen är i enlighet med förväntan i budget, men tyngs till viss del av att de 
många externt finansierade projektens redovisningsperioder inte följer kalenderår. 

3.4.1.9 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till 
remissyttranden. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar 
översiktlig samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. 

Avdelningen visar ett plusresultat för 2018 på 1 560 tkr. Resultatet förklaras av att tjänsten som 
trafikstrateg inte kunnat besättas under året. Det ger lägre konsultkostnader än beräknat eftersom vi 
inte kunnat projektleda och upphandla i den omfattning som bedömdes i budgeten. Arbetet med 
lokalisering av Götalandsbanan pausades av Trafikverket från andra halvåret 2017. Det innebar att 
kostnader för fördjupade studier i staden begränsades. 

Av den tilldelade byggbonusen på 2 mnkr har ca 65 tkr förbrukats under året. För att underlätta 
antagandet av detaljplaner för bostäder medfinansierar staden färdigställandet av Trafikverkets 
Åtgärdsvalsstudie för Noden Borås. 

Befolkning  
Folkmängden passerade 112 000 personer under året (112 117 prel. okt-18). Det innebar en folkökning 
på 1 091 personer (jan-okt), varav 226 genom födelseöverskott, 863 genom invandringsöverskott, men 
minus 2 personer på inrikes flyttningar. Utvecklingen går i linje med befolkningsprognosen som anger 
112 344 personer för december 2018. 

Bostadsmarknaden 
Bra bostäder i attraktiva lägen är en viktig faktor för kommunens attraktionskraft och möjlighet att 
erbjuda invånarna ett gott vardagsliv. Den positiva befolkningsutvecklingen ökar trycket på 
bostadsmarknaden och behovet av att bygga fler bostäder. 

Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås. Det är svårt att peka ut behov av någon enskild bostadsform, 
utan bristen kan sägas gälla för flera olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer. Efterfrågan 
finns på allt från studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för familjer till trygghetsbostäder för 
äldre. En generell satsning på ökat bostadsbyggande kan stimulera flyttkedjor och därmed bidra till 
minskad bostadsbrist på sikt. Borås Stad förenar god planberedskap med samverkan med marknadens 
aktörer för att nå ett ökat bostadsbyggande. Ur ett strategiskt samhällsplaneringsperspektiv är det viktigt 
att bostadsbyggandet sker enligt en resurseffektiv struktur, som minimerar markanspråken och 
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underlättar infrastrukturförsörjning. Översiktsplanen föreslår en flerkärnig bebyggelsestruktur där 
tillväxten kraftsamlas i staden, serviceorterna samt de starka kollektivtrafikstråken. Genom att förankra 
denna strategi hos flera aktörer kan bostadsbyggandet bidra till en hållbar utveckling. 

Under året har en mer omfattande bostads- och befolkningsanalys tagits fram som en del i arbetet med 
ett nytt bostadsförsörjningsprogram som kommer antas under 2019. 

Infrastruktur  
Trafikplanen har sin grund i den under året antagna översiktsplanen och avslutade åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS) Noden Borås. Trafikplanens syfte är att beskriva åtgärder inom transportsystemet som leder till 
att stadens visioner och mål uppfylls. För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- 
och godstransporter samt fler arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. 
Trafikplanen berör alla trafikslag och ska peka ut en hållbar riktning och föreslå åtgärder för hur 
infrastrukturen ska utvecklas utifrån en växande stad. Under året har underlagsutredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att ta 
fram en cykelstrategi. 

Götalandsbanan 
Läget för Götalandsbanan och ett stationsläge i Borås är ännu inte avgjort. Fortfarande kvarstår de åtta 
alternativ som Trafikverket remitterade 2015 och där kommunen förordade ett centralt stationsläge. 
Trafikverkets arbete med att fastställa sträckning Göteborg – Borås kommer att fortsätta under 2019. 

Översiktsplan 
Avdelningen har tagit fram en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen vägleder kommunen i 
strategiska beslut och prioriteringar som rör den fysiska planeringen och utvecklingen. Under 2016 
pågick arbetet med att ta fram en samrådshandling i en omfattande dialog kring översiktsplanens 
inriktning och framtidsscenarier med såväl tjänstemän och politiker som allmänheten. Med denna 
dialog som grund har ett förslag till översiktsplan upprättats som våren 2017 var på samråd. Den 
kompletterade Översiktsplanen var sedan på granskning december 2017 till slutet av januari 2018. 
Översiktsplanen antogs i april 2018. 

Strategiska planer 
För Gässlösa har Kommunstyrelsen beslutat om medverkan i en internationell arkitekttävling som 
kommer att pågå fram till 2020. Resultatet av lokaliseringsutredningen för Götalandsbanan och i vilken 
mån den berör Gässlösa är ännu inte klart från Trafikverket. 

Förslagen till Strategiska planer för Sjöbo samt för Tosseryd, Frufällan och Sparsör har utarbetats och 
remissbehandlats. Dessa antogs av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018. 

Avfallsplan 
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan började under året. En processbeskrivning för arbetet finns 
och två områden har särskilt pekats ut. Dels kommunkoncernens eget verksamhetsavfall och dels 
avfallshantering och fysisk planering. Avfallsplanen ska beskriva och styra arbetet med att skapa 
framtidens effektiva och resurssnåla avfallssystem. Fokusområden och mål ska stimulera 
beteendemönster, främja effektivt nyttjande av resurser och skapa en infrastruktur som gynnar cirkulär 
ekonomi. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har i början av 2018 fattat beslut för ombyggnad av Södra Torget, hållplats 
Krokshallstorget och ombyggnad av Nybron. Tekniska förvaltningen har börjat titta på 
förutsättningarna för detta. Beslutet föregicks av ett flertal utredningar och en remissomgång till alla 
politiska partier. 

Stadsledningskansliet håller på att ta fram en genomförandeplan som en fortsättning på 
Utvecklingsplanen för stadstrafiken i Borås 2025. Här redovisas åtgärder som ska genomföras för att 
öka kollektivtrafikens attraktivitet. Arbetet sker tillsammans med Västtrafik och VGR. 

Stadsledningskansliet har påbörjat arbetet med en trafikplan där kollektivtrafiken är en viktig del. 
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Skyttecenter 
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås. 
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden. 
Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på lokalisering av 
nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält. En bullerberäkning har 
genomförts på föreslagen plats. Förslaget på lokalisering var i slutet av året ute på remiss. Efter 
genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför beslut. Beslut om eventuell lokalisering 
förväntas under första kvartalet 2019. 

Leader Sjuhärad 
Syftet med Leader Sjuhärad (en ideell förening med Leadermetoden som grund) är att utveckla 
landsbygdens ekonomi. Kommunstyrelsen blev i september informerade om status för Leader Sjuhärad 
vad gäller ekonomi och projekt som pågår när halva programperioden gått, samt plan framåt. 
Innevarande programperiod startade 2016 och pågår fram till 2021, plus genomförandetid. Borås deltar 
i projekt som berör landsbygdsområden, med gräns strax utanför tätort Borås. Projektet med ökat stöd 
till ortsråd pågår med goda effekter på samarbetet med lokala aktörer runt Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors. 

Ett Sjuhäradsprojekt som startat under året är Gröna Möten som arbetar med kompetensutveckling 
inom gröna näringarna. Leader Sjuhärad har också inrättat paraplyprojekt (projekt med ett enklare 
ansöknings- och redovisningsförfarande) för förstudier, klimatförbättrande insatser och 
servicefunktioner. Inom Socialfonden har beslut tagits om två projekt, Framåt och Sysselrätt, som ska 
stödja föreningar och organisationer i arbetet med att hjälpa personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att få anställning, praktik eller kunskaper som innebär att de närmar sig en anställning. 

Coompanion Sjuhärad 
Coompanion Sjuhärad stödjer personer som vill starta företag tillsammans med andra genom att 
tillhandahålla kostnadsfri rådgivning och information. År 2018 har inte visats så stort intresse för 
företagsformen (högkonjunkturen bedöms ha påverkat detta), vilket medfört att året till största delen 
har använts för att bygga upp kunskapen om kooperativt företagande och sociala företag i olika nätverk 
i Sjuhärad, bland annat Sjuhäradskommunernas näringslivskontor. 

Sanering av Viskan 
En ny ansökan om bidrag har i december 2018 skickats till länsstyrelsen för ”förberedelser av 
efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan”. Ansökan avser mer detaljerade studier 
under en treårsperiod, till exempel geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, 
skyddsåtgärder och övertäckningsutformning, baserat på underlag och bedömningar från konsult 
anlitad av Borås Energi och Miljö AB. Borås Stad åtar sig att ta 25 procent av kostnadsansvaret för 
dessa utredningar, samt väntar fortfarande på att Naturvårdsverket ska hantera ansvarsutredningen som 
länsstyrelsen utformat. 

3.4.1.10 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser, 
förmedling av kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet. Exploateringsprocessen löper 
från idé- och planstadiet tills ny bebyggelse är färdigställd. Verksamheten innefattar markförberedande 
åtgärder för att skapa byggbar mark för bostäder, kontor och annat samt utbyggnad av gator, 
grönområden, infrastruktur med mera. Huvudmålet för 2018 var att fortsätta utveckla områden för att 
möta bostadsbehovet samt fortsätta pågående arbete med att färdigställa mark för verksamheter, främst 
i Viaredsområdet. 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 27(43) 

Mark för verksamheter 
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor i främst stadens västra delar och 
iordningställande av ny industrimark är pågående. 

Viktiga händelser under 2018: 

 Viared Västra – cirka 70 ha verksamhetsmark – har färdigställts till försäljning, varav ca 15 
tomter har sålts under året till ett sammanlagt belopp av ca 50 mnkr. 

 Östra Brämhult – planprogramsarbete pågår för att studera området kring Östra Brämhult och 
Kyllared där eventuellt ett mindre verksamhetsområde kan utvecklas.  

 På Nordskogens industriområde har en tomt sålts under året. 

 Rivning och sanering pågår på f d Akzo Nobel kemiindustrifastighet på Gässlösa. Syftet är att 
möjliggöra för framtida utveckling av Gässlösaområdet. 

 Under året har ett par större verksamhetsfastigheter köpts vilka är Hestra Midgård (Partituret 1) 
för ca 75 mnkr och Horngäddan 9 vid Brodal för ca 15 mnkr. 

 28 tomträtter för flerbostadshus/industri har sålts, varav 21 stycken till AB Bostäder för ca 134 
mnkr. 

Flera mindre verksamhetsfastigheter har sålts och byggnation har påbörjats. 

Mark för bostäder 
Efterfrågan på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter är stor. Avdelningen kan 
genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan. Intresset för att 
bygga bostäder i Borås är stort och mängden markanvisningsförfrågningar på kommunal mark har ökat 
under senaste åren. Totalt finns cirka 60 markanvisningsförfrågningar inkomna till kommunen. 

Viktiga händelser under 2018: 

 ca 8 småhustomter har sålts för ca 4 mnkr  

 Markanvisningsavtal finns för exploateringsmöjlighet inom Norrmalm, Brämhult, Byttorp, 
Sjöbo och Trandared med ett sammanlagt bostadsinnehåll om cirka 1 000 lägenheter. För dessa 
markanvisningar har även planuppdrag givits och flera planprocesser påbörjats. 

Markupplåtelser och förvaltning 
Som ägare till kommunens egendom har avdelningen det yttersta ansvaret för förvaltning och skötsel av 
kommunens mark och fastigheter. Förvaltningen utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Viktiga händelser under 2018: 

 Försäljningen av såväl tomträtter som arrendetomter för småhus har fortsatt enligt uppsatta 
budgetmål och det totala antalet tillgängliga tomträtter minskar efterhand. 

 Under genomförandet av överföringsledningen från Sobacken har flera tillfälliga 
markupplåtelser gjorts längs ledningens sträckning. 

 Markupplåtelser för kommunens interna behov (som förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och 
för kommunala bolags behov (som elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras 
genom ett pågående projekt. Målet är att arrendeavtal ska tecknas för respektive ändamål. 
Projektet beräknas vara klart 2019. 

3.4.1.11 Kvalitet och utveckling 

Avdelningen arbetar i huvudsak med sex huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, 
hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, valfrihetssystem samt 
administrativt stöd till Stadsledningskansliet. 

Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsen i dess uppdrag i mål-, framtids- och 
uppföljningsfrågor. Avdelningen ska följa upp arbetet, samordna nämnder och bolag i kvalitets- och 
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utvecklingsfrågor. Det sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt med övriga enheter på 
Stadsledningskansliet. 

I samband med omorganisationen 2017 arbetade, och arbetar, många förvaltningar med egna enheter 
för uppföljning, analys, utveckling samt kvalitetsarbete. För avdelningen har det inneburit ändrade 
förutsättningar för samverkan, och arbete med att hitta nya former har startats. 

Avdelningen ger administrativt stöd till Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog i 
ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet. 

Avdelningen genererar ett överskott på totalt 952 tkr, personal genererar ett överskott på 619 tkr och 
tjänster på 280 tkr. 

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete 
Under 2018 har avdelningen fortsatt stötta förvaltningarna för att de systematiskt ska kunna arbeta med 
kvalitets- och utvecklingsarbete. Avdelningen har bland annat anordnat utbildning i analys av resultat 
och databasen Kolada med deltagare från förvaltningarna. Syftet är att utveckla arbetet med att följa 
upp och jämföra resultat. 

För tredje gången stod Kvalitet och utveckling som arrangör för Borås Stads interna kvalitetsmässa – 
inspiration Borås – den 5 oktober på Grand Hotel. Elva olika seminarier genomfördes under mässan, 
vars syfte är att uppmärksamma och sprida goda exempel. Samtidigt fanns ett 15-tal utställare från olika 
verksamheter och förvaltningar på plats. Omkring 150 personer deltog på olika sätt under dagen. 

Processtyrning 
Under 2018 har stöd och utbildning för förvaltningarna i processtyrning fortsatt. Detsamma gäller för 
IT-stödet Canea One. Vid årsskiftet fanns cirka 6 000 användare i nio förvaltningar. På sikt kommer 
alla förvaltningar att arbeta med processtyrning och med stöd av Canea. 

Hållbar utveckling 
Avdelningen deltar i ett antal nätverk inom hållbarhet. Hela Borås Stad är numera medlem i CSR 
Västsverige, Sveriges största nätverk inom området. 

Projekt Förenklat och effektivare styrsystem 
Borås Stad har under 2017 och 2018 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
nätverksarbete ”Förenklat och effektivare styrsystem”. Projektet har genomförts i två delar. Under 
hösten 2017, genomfördes en kartläggning av styrkor och problem i nuvarande styrmodell och 
planerings- och uppföljningsprocess. Kartläggningen genomfördes tillsammans med representanter för 
förvaltningar och nämnder. 

Under 2018 har fyra arbetsgrupper med representanter från olika funktioner och verksamheter arbetat 
fram förslag på förändringar och förbättringar som bör genomföras för att få ett förenklat och 
effektivare styrsystem i Borås Stad. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. 

Barns och ungas perspektiv 
Under året har resultatet av LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken spridits framför allt internt 
till dem som möter unga i arbetet men också via olika forum som Säker och trygg kommun och 
Integrationsdagen. 

Inför barnkonventionens dag genomfördes ett större event för att uppmärksamma barns rättigheter. 
Eventet var ett samarbete med Borås city som också flera förvaltningar och bolag samt civilsamhället 
anslöt sig till. Dels spreds information om barnkonventionen på så sätt inom organisationen, men som 
publikt evenemang fungerade det också som en kunskapshöjande insats mot invånarna. 

Tre ferieungdomar i Unga kommunutvecklare har under sommaren arbetat med Ungdomsrådets 
former. Deras slutsats är att det bristande engagemanget i rådet beror dels på bristande information 
samt att rådets form behöver moderniseras och anpassas efter hur unga vill delta i dag. Detta arbete 
ligger till grund för kommande struktur och insatser. 

Att hitta struktur för samverkan mellan förvaltningar och bolag är ett pågående arbete men behöver få 
tid att fortsätta växa fram. 
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Valfrihetssystem 
Cirka 25 procent av brukarna med hemtjänst har valt privat utförare och vid årsskiftet fanns, förutom 
kommunal hemtjänst, fem privata utförare att välja mellan. Under året har en utförare gått i konkurs. 
Ingen ny utförare har tillkommit under 2018. Fem ansökningar har avslagits under året. Grunden har 
främst varit att verksamhetscheferna har saknat adekvat utbildning. 

Det finns fyra utförare som tillsammans erbjuder drygt hundra plaster för personer med daglig 
verksamhet. Utförarna inriktar eller profilerar sin verksamhet på olika sätt, och i staden finns drygt 400 
personer som har beviljats daglig verksamhet, varav cirka 20 procent har valt att syssla med en sådan 
inriktning. Ingen ny ansökan har kommit in under året. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Ytterligare restauranger har blivit KRAV-certifierade. Arbetet har bland annat 
bestått av upphandling, uppföljning och samordning av avtal, och arbetet med kvalitetssäkring och 
utbildning/information har fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att 
säkerställa att kost- och lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Administrativa enheten 
Organisationsförändringen år 2017 till en administrativ enhet har följts upp under 2018. Uppföljningen 
visar på tydliga arbetsmiljöförbättringar genom bland annat tydlig backupfunktion och ett likvärdigt 
administrativt stöd till hela Stadsledningskansliet. 

Under året har stort fokus legat på att hitta arbetssätt och rutiner för att lösa problematiken med ett 
nytt ärendehanteringssystem. Framgångsfaktorer har bland annat varit superanvändare i Ciceron, 
introduktion till nyanställda, översyn och förbättringsåtgärder i ärendehanteringsprocessen, rutin för att 
säkra upp backupfunktion inom ärendehantering med mera. 

Medborgarperspektiv 

Brukar och medborgarundersökningar 
Avdelningen stödjer förvaltningarna i arbetet med att genomföra brukar- och 
medborgarundersökningar samt i analysen av resultaten. Några av de undersökningar som varit aktuella 
för analys är SCB:s Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och LUPP- 
undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken samt ett flertal Öppna Jämförelser. 

Medborgarundersökningen visar bland annat att invånarna i Borås kan rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Borås. Man är också i hög grad nöjd med räddningstjänsten och 
kulturverksamheten. Invånarnas syn på förskola, grundskola och äldreomsorg har fått ett lägre resultat 
än medelvärdet för riket. 

Kommunens Kvalitet i Korthet visar att en stor andel av invånarna upplever att de får ett gott 
bemötande vid kontakt med kommunen. Företagsklimatet har förbättrats något sedan föregående 
mätning. Invånarnas betyg på möjligheten att delta i kommunens utveckling har ökat med 10 
procentenheter jämfört med förra mätningen. 

Förvaltningarna har genomfört brukarundersökningar inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning, äldreomsorg samt inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamhet. 
Äldreomsorgen har deltagit i Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?". 

Återkoppling av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten redovisas 
i Jämförelsetjänsten, andra resultat presenteras på Borås Stads webbplats. 

Rutinen för genomförande av undersökningarna och hantering av resultaten har reviderats under året. 

Säker och trygg kommun 
Kommunstyrelsen har tagit ett kommunövergripande ansvar när det gäller främjande, förebyggande 
och trygghetsskapande arbete. Arbetsmodellen Säker och trygg kommun har införts. Under året har en 
målbild för arbetet tagits fram. Kvalitet och utveckling har en samordnande roll i detta arbete. 
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Äldreombudet 
Äldreombudets huvudsakliga uppgift är att informera, stödja och vägleda i äldrefrågor, och har under 
året besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer för att svara på frågor 
som de äldre haft om Borås Stad samt informera om aktuella ämnen. Under dessa besök har cirka 460 
personer deltagit. 

En annan arbetsuppgift är att vara ”en-väg-in” i äldreomsorgen genom telefonservicen Seniorguiden. 
Många synpunkter, både rörande hela Borås Stads verksamhet och även gällande andra instanser, 
inkommer vid dessa telefonsamtal. 142 samtal har tagits emot under 2018. Äldreombudsmannen ska 
också kunna göra hembesök vid behov; under året har nio hembesök gjorts. 

Äldreombudsmannen har även deltagit i evenemang som Demensdagen, Anhörigdagen, Seniormässan 
samt i de så kallade 80-årsdagarna, som nådde 193 80-åringar. 

Elevombudet 
Elevombudet är en ny funktion i Borås Stad med syfte att stötta elever och vårdnadshavare i 
grundskolan utifrån kränkande behandling. Den främsta uppgiften under hösten har varit att göra 
elevombudets uppdrag känt för såväl vårdnadshavare, elever och skolledning. Elevombudet har besökt 
ett tiotal verksamheter som arbetar med barn och unga och deltagit i slutarbetet av ljusmanifestationen 
för Barnkonventionen. Elevombudet har skapat ett lokalt nätverk och initierat ett nationellt nätverk. 

Elevombudet besöker föräldraföreningar, detta arbete kommer att fortgå under 2019 liksom att 
ombudet kommer att börja vistas ute på skolor och fritidsgårdar. Elevombudet har fått flera samtal från 
vårdnadshavare samt deltagit i möten med skolor. 

E-tjänster 
Under 2018 har arbetet att producera e-tjänster för Borås Stad kommit igång. Struktur och arbetssätt 
för skapande av e-tjänster har framtagits. E-tjänsteplattformen har integrerats mot verksamhetssystem 
för att ge en sömlös upplevelse för handläggare och medborgare. 

Under året har 15 tjänster processkartlagts och publicerats som e-tjänster, samtidigt har tillhörande 
handläggare utbildats i systemet. Samverkansgruppen i Boråsregionen har drivit arbetet vidare, vilket 
inneburit att ytterligare två kommuner i regionen har installerat plattformen. 

3.4.1.12 Koncerninköp 

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa 
upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 
externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser, inom E-handel har 110 
personer utbildats och inom direktupphandling är motsvarande siffra 57 st. Antalet elektroniska 
fakturor har ökat från föregående år och har passerat vårt mål på 75 procent, för att nu ligga på 79 
procent. Upphandling av distributionscentral och fordon är färdigställd och införandet beräknas till maj 
2019 i samband med beräknad avtalsstart för det nya livsmedelsavtalet. 

Olika insatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte har genomförts där Koncerninköp har 
representerat Borås Stad bland annat vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens (SOI) i Jönköping, 
Upphandlingsdagarna samt Unit4 Connect (Agresso). Ytterligare insatser har varit medverkan på 
Nationella nätverk, bland annat Strategisk styrning av inköp, Avtalsförvaltning och uppföljning samt 
Referensgrupp i upphandlingsfrågor tillsammans med SKL. 

Avdelningen har haft stor personalomsättning under 2018 och i slutet av året är antalet anställda 18 
personer. Under året har tio rekryteringar genomförts. Vi har haft en intern förändring av 
organisationen som har resulterat i nya roller, som till exempel enhetschef för upphandling, 
upphandlingsjurist, inköpscontroller, avtalscontroller, hållbarhetsstrateg och 
upphandlingsadministratör. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt har påbörjats. Målsättningen är att fördela 
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upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. 
Förvaltningsabonnemanget har utökats med en och en halv tjänst gällande hållbarhet och Fairtrade, 
samt att ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar 
inletts. 

Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler har under senhösten påbörjats. 
Under 2018 har flera Fairtrade-event, bland annat i Borås Zoo, genomförts som utgör en del i nästa års 
ansökan till Fairtradecity. 

Som en del av utvecklingsarbetet har kommunens förvaltningar och bolag utsett inköpssamordnare för 
att underlätta kommunikationen inom koncernen. Koncerninköp har införskaffat ett 
inköpsanalysverktyg som redogör för avtalstroheten i Borås Stad. Arbetet med införandet av 
inköpsanalysverktyget pågår i samarbete med Borås Stads förvaltningar. 

Vi mäter förvaltningarnas och bolagens egen uppfattning av sin inköpsmognad via SKL:s 
egenvärderingsverktyg. Koncerninköp har varit ute och träffat förvaltningar och bolagschefer, 
ekonomer och inköpssamordnare. Möten med förvaltningar och bolag som inte besökts kommer att 
genomföras 2019 och uppföljning kommer att ske kontinuerligt. Målsättningen är att skapa en bättre 
förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det finns en grundläggande struktur i 
förvaltningarnas och bolagens upphandlings- och inköpsarbete. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning, vilket medfört omplanering av andra uppdrag. Prognosen 
pekar mot att antalet upphandlingsärenden är på väg uppåt. Under året har flertalet stora samordnade 
upphandlingar påbörjats, däribland livsmedel, städ och kem. 

Koncerninköp gjorde totalt 2018 ett positivt resultat om 1 300 tkr. Enligt beräkningar så har e-handeln 
varit underfinansierad och utfallet i slutet av året uppgick till -210 tkr. Detta blev resultatet eftersom e-
handel har haft två uppdateringar på e-handelssystemet 2018 avseende inkommande faktura och 
serverbyte. Under år 2019 kommer en större uppgradering av e-handels-/ekonomisystemet 
genomföras. Upphandling av samvarudistribution har bidragit till ett negativt resultat för logistiken om 
- 79 tkr. Nytt ansvar för hållbarhet har tillkommit under 2018 som inte var budgeterat. 
Upphandlingsenhetens positiva resultat har täckt Koncerninköps övriga enheters negativa resultat. 
Koncerninköp har haft direkta kostnader på ca 350 tkr för rekryteringar. Vakanta tjänster inom 
upphandlingsenheten har bidragit till det positiva resultatet för enheten. Införskaffandet av 
inköpsanalysverktyget har kostat 360 tkr. Kostnader för utredningar av inköpsområden har uppgått till 
500 tkr. 

Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats och genom systemet 
Compare ser vi att Borås Stad har uppnått resultatet 40,8 procent ekologiska produkter. Andelen 
Svekologiska (svenska och ekologiska) har ökat från 22,1 till 24,8 procent. Rikssnittet ligger på ca 20 
procent. Livsmedelsinköpen har genom e-handel kunnat styras mot en ökad avtalstrohet som innebär 
betydligt bättre använda pengar. Utvecklingen mot en högre avtalstrohet har fortsatt under 2018. 
Sänkningen med 4,1 procent 2017, från 12,8 procent utanför avtal till 8,7 har ytterligare förbättrats. 
2018 ökande avtalstroheten med ytterligare 1,9 procent och mängden livsmedelsinköp utanför avtal är 
nu 6,8 procent, en avtalstrohet på 93,2 procent, vilket är ett bra resultat. Arbete med ny 
livsmedelsupphandling pågår och nytt avtal beräknas vara klart under våren. Denna upphandling ska 
bland annat bidra till att Borås Stad blir palmoljefritt. 
Inköpen av etiskt märkta varor är 4,5 procent. 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, livscykelkostnad, 
kollektivsavtalsliknande villkor och socialt hänsynstagande. Under år 2018 fortsatte Borås Stad att vara 
delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för ett etiskt och socialt 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 32(43) 

uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.13 Centrum för kunskap och säkerhet 

Avdelningen är sedan 1 januari 2017 nyetablerad i Borås Stad. Avdelningens uppdrag är att motverka 
och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads 
verksamheter. CKS ska också strategiskt och långsiktigt förebygga, förhindra och upptäcka organiserad 
brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva interna och externa nätverk och 
samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt för 
krisberedskapen. Sedan mars 2017 är avdelningschefen vid CKS även Säkerhetsskyddschef, vilket 
innebär att CKS även ansvarar för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

För att skapa tydlighet både för medborgarna och för Borås Stads verksamheter har uppdraget i CKS 
organiserats i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. Under 2018 har 
det intensiva arbetet fortsatt med att genomföra implementering av CKS och dess uppdrag i Borås 
Stads olika verksamheter samt med externa samverkansaktörer. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället, och 
för att motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. I detta arbete har vi under 2018 
i Borås Stads verksamheter identifierat förekomst, för olika skäl och syften, av fem olika former av 
organiserad brottslighet. Förekomsten är främst betingad av ekonomisk vinning men även för att 
utgöra en plattform för förmedling av odemokratiska budskap vilket blivit tydligt under 2018. 

Arbetet mot den organiserade brottsligheten sker strategiskt, strukturerat och långsiktigt och ska utgöra 
ett stöd för kommunens olika verksamheter. Genom de utredningsåtgärder och förebyggande insatser 
som genomförts under 2018 har det blivit tydligt att CKS resurs om en utredare i 
Kunskapsinriktningen, med relevant utbildning och erfarenhet, inte räcker till för att genomföra detta 
arbete, speciellt  vad gäller förebyggande insatser. Av den anledningen har under 2018 en riskanalys 
genomförts och presenterats för Kommunstyrelsen. I riskanalysen konstateras att det finns sannolika 
skäl att anta att förekomsten av den organiserade brottsligheten är mer utbredd i Borås Stad än vad 
hittills framkommit i CKS arbete. 

Genom utredningsåtgärder och i samverkan med aktuella förvaltningar och avdelningar under 2018 har 
den organiserade brottsligheten, eller risk för organiserad brottslighet, identifierats i olika verksamheter, 
bland annat Lagen om Valfrihet, föreningsstöd, rekrytering, upphandlingar, mark och exploatering, 
lokalupplåtelser och i tillsynsärenden. 

CKS är ansvarigt för Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism. Planen innehåller den nationella 
samordnarens tolv rekommendationer för det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Rekommendationerna följs av en eller flera åtgärder. Planen, som påbörjades 2016, genomförs i nära 
samverkan med lokalpolisområde Borås och berörda förvaltningar. Arbetet är främst inriktat på 
kunskapshöjande insatser för Borås stads medarbetare samt för att utgöra ett stöd och bollplank för 
medarbetare och chefer i dessa frågor. 

Den nationella samordningen mot våldsbejakande extremism har omorganiserats under 2018 och finns 
nu organiserad i Brottsförebyggande rådet under namnet Centrum mot våldsbejakande extremism 
(CVE). CKS medverkar i den nationella samordningen tillsammans med ytterligare fem kommuner som 
har till uppgift att samordna och utveckla det nationella, regionala och lokala arbetet. Under 2018 har 
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nätverk och samarbeten utvecklats ytterligare både regionalt och lokalt, och bedömningen är att Borås 
Stad har en bra beredskap mot våldsbejakande extremism men också att det i Borås finns miljöer där 
det finns risk för radikalisering och en grogrund för extremism. 

Arbetet mot våldsbejakande extremism sker i viss mån i nära samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
och Relationsvåldsenhetens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

CKS Kunskapsinriktning har också drivit och deltagit i metodutveckling för att skapa lägesbilder över 
geografiska områden. Syftet är att skapa ett kunskapsbaserat förebyggande och trygghetsskapande 
arbete som utmynnar i konkreta åtgärder på kort och lång sikt. CKS är också initiativtagare och 
drivande av ett lokalt myndighetsnätverk där 14 myndigheter deltar i månatliga möten i en gemensam 
inriktning för Trygghet, Demokrati och Rättvisa i Borås. Under 2018 har denna samverkan utvecklats 
och fördjupats ytterligare. 

CKS ansvarar också för Borås Stads visselblåsfunktion. Under 2018 har sexton ärenden inkommit och 
utretts vid CKS i särskild ordning. Fyra ärenden som har handlat om arbetsmiljö har överlämnats till 
Stadsledningskansliets HR-avdelning samt kommunchef, fyra ärenden som handlat om oegentligheter 
och sex ärenden som berör avsteg från upphandlingsprocessen har överlämnats efter utredning till 
berörd förvaltningschef och/eller kommunchefen. Övriga ärenden har ej gått att styrka/eller befunnits 
inte vara visselblåsärenden. 

Säkerhetsenheten i CKS 
Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt för krisberedskap. Uppdraget 
är att samordna och utveckla säkerhetsarbetet i kommunen samt vara stöd och hjälp i förvaltningarnas 
systematiska säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete samt vid hot och våld riktat mot anställda 
och verksamheter. 

Under senare delen av 2017 och under 2018 har ett struktureringsarbete påbörjats som ska omfatta alla 
säkerhetsfrågor i kommunen och utgöra en grundstruktur för säkerhetsarbetet och underlag för 
relevanta styrdokument. Syftet är att anpassa säkerhetsarbetet till Borås Stads nya organisation samt 
tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan CKS och förvaltningar. 

I februari 2018 har en ny enhets- och säkerhetschef anställts vid CKS. Under 2018 har 
Säkerhetsenheten omorganiserats och omstrukturerats för en bättre anpassning till Borås Stads nya 
organisation vilket skett i samverkan med berörda förvaltningar. Arbetet med strukturering och 
anpassning har varit omfattande under 2018 samtidigt som förvaltningarnas behov av stöd i 
säkerhetsfrågorna markant ökat, speciellt avseende hot och våld. Utöver detta har olika former av 
anpassningar av säkerhetssystem i Borås Stad påbörjats främst för att möjliggöra en harmonisering av 
och mellan olika säkerhetssystem. 

Borås Stads nya organisation har bland annat inneburit ett nytt förhållningssätt vad gäller allvarliga 
händelser som inte kan knytas till någon specifik verksamhet. Tidigare omhändertogs dessa händelser 
av respektive stadsdelsförvaltning där händelsen inträffade men efter omorganisationen är inte detta 
möjligt. Därför har CKS under 2018 arbetat fram ett underlag för införande av Tjänsteman i beredskap 
(TIB) vilket beslutats i Kommunstyrelsen. 

Vidare har CKS säkerhetsenhet under 2018 ingått i det projekt som ska säkerställa och utveckla Borås 
Stads tjänstekort. Av denna anledning har det skapats en organisation kring tjänstekort, både vad gäller 
utförande, behörigheter och kontroll. Tjänstekortshanteringen och utvecklingen av detta är ett viktigt 
fundament i det generella säkerhetsarbetet i Borås Stad. 

Önskemål och krav på olika former av utbildning och information i samtliga delar av säkerhetsarbetet 
har ökat kraftigt under 2018 från förvaltningar och från en del av våra bolag. Utbildning och 
information till förvaltningar har påbörjats främst avseende hur man ska förhålla sig till hot, våld och 
andra konfliktsituationer. 

Krisberedskap 
Utvecklingen av krisberedskapsarbetet har i viss mån varit hämmad av att den nya överenskommelsen 
mellan MSB och kommunerna tidigt aviserats men inte var klar förrän i oktober 2018. Dessutom har 
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Borås Stads nya organisation inneburit andra förutsättningar för dels förvaltningarnas 
krisberedskapsplaner, dels för den centrala krisberedskapen. Södra Älvsborgs Räddningsförbund, 
SÄRF, har genomfört en omorganisation som också påverkat utvecklingen av krisberedskapen både 
centralt och vid förvaltningarna. Därutöver har statsmakten ställt nya krav på kommunerna vad gäller 
civilt försvar vilket är nära sammankopplat med krisberedskapsarbetet. Trots utmaningarna bedöms 
Borås Stad ha en bra beredskap för oönskade händelser och kriser. 

Under 2018 har ett nytt avtal tagits fram genom samverkan mellan Borås Stad, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) och Civilförsvarsförbundet (CFFB) utifrån samhällets nya krav och 
utmaningar. Det förnyade avtalet och överenskommelsen kommer att höja både förmåga och kvalitet 
vid speciella händelser inom Borås Stads geografiska ansvar. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2018 har Borås Stads regler för säkerhetsskydd tagits fram av CKS och beslutats i 
Kommunstyrelsen. I samverkan med relevanta aktörer har arbetet med att revidera och utarbeta 
processen för säkerhetsskyddsanalysen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen inletts. 

3.4.2 Personaladministration 

Kompetens  
Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numera en given partner, när det gäller 
att anordna kompetensutveckling för kommunens personal. 

Företagshälsovård  
Samarbetet med Feelgood har löpt på under året. Förvaltningarna tar nu ett större ansvar för 
beställning och budgetering av företagshälsovårdstjänster. Den centrala styrningen sker nu endast på en 
övergripande strategisk nivå. 
I och med byte av leverantör och förändringar i beställnings- och betalningsrutinerna så har det funnits 
utmaningar att hantera under året och dialog har fortlöpande förts med Feelgood utifrån att de ska 
klara av att stötta Borås Stad, dess chefer och medarbetare inom arbetsmiljö med att förebygga ohälsa 
och få tillbaka sjukskrivna i arbete. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,65 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden samt övriga 
sammanträden. Här ingår även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens 
gruppledare. 
Under årets två sista månader ökade kostnaderna jämfört med budget som en konsekvens av en 
utökning av antalet kommunalråd och politiska sekreterare. 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader till följd av upplåtelse av kommunal mark för olika 
ändamål. Intäkterna på 23 mnkr omfattar externa arrenden för till exempel jordbruk, anläggningar, samt 
interna arrende för till exempel kommunens olika idrottsanläggningar. Kostnaderna på 13 mnkr 
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omfattar i huvudsak kapitalkostnader, fastighetsskatt, lantmäteriärenden, saneringar, rivningar samt 
fastighetsvärderingar. I verksamhetens resultat ingår kostnader om 2,7 mnkr vilka hör till 
Byggbonusprojekt. Då dessa budgeteras utanför ramen visar verksamheten ett resultat på -700 tkr. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Under 2018 har Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, införts och 
implementerats i Borås Stad. Dessutom har Länsstyrelsen och MSB redovisat överenskommelser och 
ett nytt förhållningssätt med nya krav vad gäller civilt försvar under senare delen av 2018. Detta 
tillsammans med en anpassning till Borås Stad nya organisation från stadsdelsnämnder till facknämnder 
har inneburit förändringar i krisberedskapsarbetet, speciellt på central nivå. Dessa förändringar har 
omhändertagits och under 2019 kommer krisberedskapsarbetet att vara anpassat till nya krav och Borås 
Stads organisation. Kommunens förvaltningar och bolag har redovisat sina krisberedskapsplaner för 
respektive verksamhet. 

Här ingår även bidrag till Hemvärnsföreningarna om 199 tkr. 

3.4.6 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus  och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen och för kiosker. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre 
än arrendeintäkten. Under 2018 har 29 tomträtter för flerbostadshus sålts för ca 235 mnkr vilket 
kommer att påverkar tomträttsintäkterna framöver. 

3.4.7 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse för bostadsändamål och arrende för fritidsbebyggelse. 
Under 2018 har 16 tomträtter sålts samt några arrendetomter till ett sammanlagt belopp av ca 7 mnkr, 
intäkterna av tomträttsavgälder och arrenden kommer därmed att minska framöver. 

3.4.8 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och 
år, vilket innebar ca 1,4 mnkr för Borås Stads del för 2018. 

3.4.9 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet. 

3.5 Verksamheten 2018 

CKS ska samverka med polisen för att förebygga gängbildning och organiserad brottslighet: 
Arbetet mot den organiserade brottsligheten sker strategiskt, strukturerat och långsiktigt, både inom 
Borås Stads verksamheter och med externa samverkansaktörer. 
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Finansiering av tjänsten Hållbarhetsstrateg och Borås Stads fairtradearbete ska finansieras via 
Koncerninköps serviceavgift: Förvaltningsabonnemanget har utökats med en och en halv tjänst 
gällande hållbarhet och Fairtrade. 

Koncerninköp ska arbeta med social upphandling: Ett samarbete har inletts med 
Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar. 

Förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand välja 
elfordon: Samordnad varudistribution har upphandlats under 2018 men i den var elfordon inget 
möjligt alternativ. 

Kommunen ska verka för ökat återbruk: Arbetet med ny avfallsplan har fokus på att stimulera 
beteendemönster, främja effektivt nyttjande av resurser och skapa en infrastruktur som gynnar cirkulär 
ekonomi. 

Alla anställda bör ta del av utbildning i HBTQ: HBTQ-frågorna är en del i jämlikhetsarbetet vilket 
är integrerat i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Som stöd för arbetet har det bla tagits fram filmer för att 
höja kunskapsnivån kring HBTQIA. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Delar i detta 
arbete är årlig lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån 
stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. Ytterligare områden inför ett sådant arbete kan vara att titta på hur 
förvaltningens medel för kompetensutveckling fördelas samt hur föräldraledighet och möjlighet att 
förena arbete och privatliv ser ut mellan könen. 
Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad, Personal och förhandling ska stödja 
arbetet mot sexuella trakasserier. 
I CKS uppdrag ingår bland annat att strategiskt förebygga och motverka Våldsbejakande extremism 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås 
Stads medarbetare och i denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad 
gäller ”förövare” och offer. 
Alla medarbetare har erbjudits att gå utbildning i normer och normkritik. 
Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-
bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt. 
Borås Stads Översiktsplan innehåller jämställdhetsperspektiv och den blev antagen av 
Kommunfullmäktige våren 2018. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Kommungemensam verksamhet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

7 4 116 4 -112 

Summa intäkter 7 4 116 4 -112 

Personal      

Lokaler -1 937 -2 161 -1 995 -2 181 -186 

Övrigt -105 719 -110 038 -112 121 -113 891 -1 770 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -107 656 -112 199 -114 116 -116 072 -1 956 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -107 649 -112 195 -114 000 -116 068 -2 068 

Kommunbidrag 106 050 111 050 114 000 114 000 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 599 -1 145 0 -2 068 -2 068 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 599 -1 145 0 -2 068 -2 068 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 116 068 tkr, vilket var 
2 068 tkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras till stora delar av högre kostnader till 
Västtrafik för seniorkort och flextrafik, under året tillkommen kostnad för dataskyddsombud, högre 
hyreskostnad för Proteko än budgeterat samt högre kostnad för brandskyddsutbildning. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkter   116  -116 

Kostnader -113 -114 -116 -116 0 

Resultat -113 -114 0 -116 -116 

Bidrag till 
samarbetsorganisatione
r 

     

Intäkter      

Kostnader -16 023 -16 873 -17 265 -17 923 -658 

Resultat -16 023 -16 873 -17 265 -17 923 -658 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkter      

Kostnader -3 137 -2 161 -1 995 -2 181 -186 

Resultat -3 137 -2 161 -1 995 -2 181 -186 

Räddningstjänst      

Intäkter      

Kostnader -76 142 -79 707 -81 800 -81 975 -175 

Resultat -76 142 -79 707 -81 800 -81 975 -175 

Kommunikationer      

Intäkter      

Kostnader -12 241 -13 344 -12 940 -13 877 -937 

Resultat -12 241 -13 344 -12 940 -13 877 -937 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 7 4 0 4 4 

Kostnader      

Resultat 7 4 0 4 4 

Totalt      

Intäkter 7 4 116 4 -112 

Kostnader -107 656 -112 199 -114 116 -116 072 -1 956 

Resultat -107 649 -112 195 -114 000 -116 068 -2 068 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet 

Verksamheten avser erlagda avgifter för upphovsmannarätt och visar ett underskott då budgeterade 
intäkter uteblivit. 

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 17 923 tkr, och består av bidrag till SKL på 2 893 tkr, Sjuhäradsbygdens 
kommunalförbund 8 620 tkr, Navet 5 750 tkr samt kostnad för dataskyddsombud på 660 tkr. 
Kostnaderna överskred budget med 658 tkr, vilket motsvaras av kostnaden för dataskyddsombud som 
tillkom under året och som inte var budgeterad. 

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen Proteko:s lokaler, som för 2018 uppgick till 
2 181 tkr och därmed blev 186 tkr högre än budgeterat. 

4.4.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2018 uppgick till 82 mnkr, varav 1,3 mnkr avser 
vattendykverksamheten och 0,8 mnkr avser brandskyddsutbildning. Verksamheten redovisar en 
avvikelse på knappt -0,2 mnkr. 

4.4.5 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att 
färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under 
lågtrafikperioder. 

Utfallet för 2018 blev 13,9 mnkr, vilket var 0,9 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna beror på 
att fler personer valt att hämta ut seniorkort och nyttja kollektivtrafiken samt den nya tjänsten 
Flextrafik som inte varit budgeterad. 

4.4.6 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej, men har under 2018 genererat intäkter på 4 tkr. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Bostäder 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Förtätning av stadskärnan, 
antal nyinflyttade till centrum. 

147 30 200  

Antal nya bostäder i 
detaljplan i stadskärnan. 

40 130 100  

Antal nyproducerade 
bostäder i Borås tätort 

302 373 600  

Antal nyproducerade 
bostäder utanför Borås tätort 

94 68 100  

Antal nya bostäder i 
detaljplan utanför 
stadskärnan. 

189 980 500  

Kommentar Utfall för dessa verksamhetsmått har inte presenterats vid upprättandet av denna 
årsredovisning. 

5.2 Egen organisation 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Kommunledning, 
administration, 
nettokostnader tkr 

-74 265 -108 886 -108 013 -103 844 

Kommunikation och 
marknadsföring, 
nettokostnader tkr 

-8 996 -9 501 -10 083 -9 615 

Administrativ service, 
nettokostnader tkr 

-2 925 -3 645 -3 227 -3 272 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet, 
nettokostnader tkr 

-12 881 -10 542 -10 504 -12 117 

Markförsörjning, arrenden, 
nettokostnader tkr 

9 500 9 465 13 550 10 207 

Tomträttsavgälder, 
näringsliv, nettokostnader tkr 

3 128 5 286 5 545 5 234 

Tomträttsavgälder, bostäder, 
nettokostnader tkr 

8 227 5 651 6 707 6 782 

  



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 41(43) 

5.3 Sysselsättning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Sysselsättningsgrad (20-64 
år), %. 

78 79 78  

Kommentar Utfall för sysselsättningsgraden 2018 har inte presenterats vid upprättandet av denna 
årsredovisning. 

5.4 Handel och företagande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Handelsindex - attraktiv 
handel. 

111 102 109  

Kommentar Handelsindex för 2018 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning. 

Tillgång till mark för 
företagande 

250 000 250 000 250 000 250 000 

6  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

E-arkiv 2 300 2 139 1 018 1 121   3 

Nytt 
ärendehanteringssyste
m 

2 000 290 288 2   3 

Utbyte infartsskyltar 3 500 3 500 0 3 500 3 500  0 

Fastighetsinköp  40 000 96 143 -56 143   2 

Viared Västra, 
åtgärder för gator 

 6 100 2 190 3 910   2 

Viared Norra, åtgärder 
för gator 

  400 -400   2 

Summa 7 800 52 029 100 039 -48 010 3 500   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

  



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 42(43) 

Analys 

E-arkiv 
Införandet av ett e-arkiv för arkivering av information digitalt har genomförts. 

Nytt ärendehanteringssystem 
Införandet av det nya ärendehanteringssystemet Ciceron slutfördes i början av 2018. 

Utbyte infartsskyltar 
Projektet med att byta ut tre befintliga infartsskyltar har försenats på grund av överklagan men 
förväntas starta under våren 2019. 

Fastighetsinköp 
Inköp av fastigheter avser bl.a. fastigheten Hestra Midgård för 75 mnkr, kompletteringsmark för 
Gånghesterskolan, bostadsfastigheten Horngäddan 9 vid Brodal samt en mindre fastighet för 
flerbostadshus Triangeln 12 vid gamla Göteborgsvägen. 

7 Exploateringsredovisning 

Exploateringsprojekt 

Tkr Total utgift 
Utgift tom 

2017 
Utgift 2018 Återstår Status 

Utbyggnad av Viared Västra 394 700 311 862 35 304 47 534 2 

Utbyggnad av Viared Norra 50 000 46 831 400 2 769 2 

Utbyggnad av Nordskogen 40 000 38 622 0 1 378 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 0 12 400 17 600 0 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 5 953 20 24 027 2 

Summa 544 700 403 268 48 124 93 308  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Försäljning 

Tkr 
Försäljning 

2017 
Försäljning 

2018 
Summa 

försäljning 

Försäljning av industritomter (exploatering) -61 450 -159 976 -221 426 

Försäljning av bostadstomter (exploatering) -19 015 -1 265 -20 280 

Försäljning av övriga fastigheter -8 626 -260 995 -269 621 

Summa -89 091 -422 236 -511 327 

  



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2018 43(43) 

Analys 

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och utbyggnad av del på Viared Norra. 

Utbyggnad av övriga industriområden avser en kostnad för förtida investering för kabelförläggning av 
120 kV ledningen inom Viared Östra (framtida ej påbörjat projekt). 

Utbyggnad för bostadsområden avser nedläggning av fiber på Kelvingatan. 

Försäljning av industritomter avser tio tomter i Viared och en tomt på Torpa-Sjöbo. 

Försäljning av bostadstomter avser två småhustomter på Kelvingatan.  

Försäljning av övriga fastigheter avser bl.a. småhustomter, några arrendetomter, Kråkhult 1:2, mark för 
parkeringshus på Vulkanus 6 och 7 samt handpenning på en tomt för bostäder på Bergsäter. Det har 
även sålts 16 stycken tomträtter för småhus och 28 stycken tomträtter för flerbostadshus/industri, 
varav ett 20-tal såldes till AB Bostäder. 
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Plan för laddinfrastruktur för elfordon, 

Kommunstyrelsens inventering av behov 

Kommunstyrelsens beslut 

Sända inventeringen av Kommunstyrelsens verksamhetsbehov av 

laddinfrastruktur till Lokalförsörjningsnämnden.      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens inventering visar att behov av laddinfrastruktur finns för 

laddmöjligheter för fordon som parkerar på parkeringsplatser som kräver 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket finns vid entré till stadshuset och 

borde finnas tillgängligt vid entré till stadsarkivet. Vid varje entré finns behov 

av en (1) laddplats, men på sikt behov av två (2) sådan parkeringsplatser. 

Kommunstyrelsen ser också ett behov av god tillgång till laddmöjligheter för 

elcyklar (personalens cyklar likväl som bilpoolens cyklar) i attraktivt och tryggt 

cykelgarage och för bilpoolens el-bilar i attraktivt och tryggt bilgarage.             

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 20 september 2018 en Plan för laddinfrastruktur för 

elfordon, samt beslutade att alla nämnder ska inventera eget behov av 

laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen nyttjar och rapportera 

till Lokalförsörjningsnämnden senast 2019. Lokalförsörjningsnämnden ska 

sedan ta fram en utbyggnadsplan 2020 för egna och inhyrda fastigheter. 

(Bolagen ska inventera och bygga ut där det bedöms lämpligt.) 

Kommunstyrelsen har behov av laddmöjligheter för fordon som parkerar på 

parkeringsplatser som kräver parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vid entréer 

till stadshuset och stadsarkivet. De som använder en sådan parkeringsplats kan 

inte gå från allmänna parkeringsanläggningar i stadsmiljön. 

I övrigt förväntas besökare (företagare, konferensgäster, mötesdeltagare med 

flera) ladda elfordon på allmänna parkeringsanläggningar, vid företag eller vid 

egna bostäder. Dessa behöver inte stå nära huset. De långväga besökarna 

använder allmänna parkeringsplatser i stadsmiljön, till exempel parkeringsgarage 

och parkeringsdäck och då är det kommunala parkeringsbolagets utbud av 

laddinfrastruktur som gäller (och deras planering och utbyggnad av laddplatser). 

De kortväga besökarna laddar hemma eller på privat företag. En del har inte 

ladd-fordon eller åker kollektivt.  
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När det gäller leverantörer av saker (catering och musikutrustning till 

evenemang, möbler med mera) så stannar dessa fordon inte länge nog för att 

laddbehov ska uppstå vid anläggningarna.  

Personalen har inte heller behov av laddinfrastruktur för fordon nära 

anläggningarna, utan parkerar på allmänna parkeringsplatser och använder då de 

laddplatser som finns där, eller så laddar personalen hemma vid sin bostad. En 

del har fordon som inte är ladd-fordon, en del åker kollektivt till jobbet, samt 

går och cyklar. I tjänsten ska bilpoolens bilar användas och där finns både 

elbilar och andra fordon. Kommunstyrelsen ser ett behov av god tillgång till 

laddmöjligheter för elcyklar (personalens personliga cyklar likväl som bilpoolens 

cyklar) i attraktivt och tryggt cykelgarage och för bilpoolens el-bilar i attraktivt 

och tryggt bilgarage.             

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Instruktioner till valda ombud inför 2019 

års bolagsstämmor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor.

Datum 

2019-02-05 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-06 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00060 1.1.1.25 Programområde 1 

Handläggare: Louise Mattus Streiby,033-357062 

Datum 

  2019-01-24   Göran Björklund 

Avdelningschef 

S1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033-357062

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-04
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00060 1.1.1.25 

Kommunfullmäktige 

Instruktioner till valda ombud inför 2019 års 

bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor.     

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2018-11-26 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2018-12-19 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2019 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 

om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 

enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2018-11-26 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2018-12-19 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2019 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 

delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstäm-

mors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 

bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 

och styrelse.  
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Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

Kommunstyrelsen föreslås besluta att följande, för tiden intill 2019 års utgång,  

ska gälla som instruktion för ombud vid bolagsstämmor i av kommunen hel-  

och delägda bolag;  

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 

enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 

kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 

Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 

och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 

beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 

de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet 

med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2018 års förvaltning.   

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Beslutet expedieras till 

1. Per-Olof Höög  
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2. Kommunstyrelsens ledamöter samt ersättare 

3. Kommunala bolagen 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Göran Björklund 

   Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Vänsterpartiet i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Vänsterpartiet kan utbetalas 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00150 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Göran Björklund 
 

Datum 

2019-02-07 Göran Björklund   

  Avdelningschef 

 

S2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00150 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Vänsterpartiet i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2019 till Västerpartiet i Borås kan utbetalas            

Ärendet i sin helhet 

 Vänsterpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2018 

har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad           

   

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd 2018 för Vänsterpartiet och 

granskningsrapport 

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 

 











 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Liberalerna Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Liberalerna Borås kan utbetalas 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00168 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Göran Björklund 
 

Datum 

2019-02-07 Göran Björklund   

  Avdelningschef 

 

S3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00168 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Liberalerna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2019 till Liberalerna Borås kan utbetalas            

Ärendet i sin helhet 

 Liberalerna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2018 har 

använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad           

   

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd 2018 för Liberalerna Borås och 

granskningsrapport 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 

 















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Borås Grand Prix 2019, 

Borås Fältrittklubb 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 2019. Kommunen betalar till 

klubben 75 000 kronor. 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00149 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2019-02-26 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00149 2.9.1.1 

Marknadsföringssamarbete Borås Grand Prix 2019 

Borås Fältrittklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 21-24 mars 2019 enligt 

upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Fältrittklubb arrangerar för 25:e året Borås Grand Prix – under de 

senaste åren har tävlingarna arrangerats under namnet GinaTricot Grand Prix. 

Grand Prix-tävlingarna i Borås ridhus har under åren haft hög uppmärksamhet i 

media och en hängiven publik, både på plats i ridhuset och via webbsändningar 

landet runt. 

Det finns anledning att tro att 2019 års tävlingar, med välmeriterade ryttare på 

landslagsnivå, kommer att locka stor publik och uppmärksammas medialt. 

Det marknadsföringsmässiga värdet av årets tävlingar är svårt att bedöma mot 

bakgrund av tävlingarnas förändrade förutsättningar och det faktum att 

marknadsföringen av tävlingen i år är mindre omfattande än den varit de 

senaste åren. Samtidigt vill vi poängtera att vi med stort intresse följer 

fältrittklubbens fortsatta arbete med Borås Grand Prix. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal

2. Ansökan

Beslutet expedieras till 

Sara Eriksson, Borås Fältrittklubb, Varbergsvägen 65, 504 93 Borås 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Avtal 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00149 2.9.1.1 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18

Avtal marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 

2019 

Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om 

marknadsföringssamarbete vid Borås Grand Prix 21-24 mars 2019.  

Klubbens åtagande 

1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all

marknadsföring av arrangemanget, på tävlingens webbplats, på storbildstv och i

direktsändningen på webben från tävlingarna.

2. Borås Stad står som sponsor för en av klasserna under arrangemanget.

4. Ett av hindren profileras med budskap eller logotyp från Borås eller Borås

Stad.

5. Klubben tillhandahåller tio biljetter som omfattar alla tävlingsdagar, för

kommunen att lotta ut bland Borås Stads anställda.

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 75 000 kr.

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid

brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen

har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås i mars 2019 

Ulf Olsson Sara Eriksson  

Kommunstyrelsens ordförande Borås Fältrittklubb 



Ansökan till Kommunstyrelsen 

Borås Grand Prix 2019 

Borås Fältrittklubb arrangerar i vanlig ordning Grand Prixtävlingarna,- i år den 21-24 mars. 

Arrangemanget är detsamma som klubben arrangerat varje år i ca 25 år- under senare år med 

namnet ginatricot GP. 

Vi kommer som vanligt ha den högsta statusen på tävlingen- ELIT. Ett fåtal tävlingar under året i 

Sverige har samma status. Samma som föregående år är kval till Scandinavium (som går två veckor 

senare) för juniorer och unga ryttare. Högsta klassen på söndag är en 150 Grand Prix hoppning. 

Nytt för i år kommer att vara att vi har en klass tillsammans med ATG- AB Trav och Galopp. Klassen 

som det kvalas till och går i heat på lördagen mellan kl 13-15, där det arrangeras spel på hästarna 

tillsammans med ATG. Finalen är satt till 18,45 

Alla klasser kommer att sändas över nätet genom Equisport TV. 

Vi förväntar oss som vanligt att det blir en stor publik från Borås och hela Sverige med flera tusen 

besökande och en extra kick för de som vill spela på hoppningarna. Media sätter som vanligt vårt 

arrangemang högt och rapporterar i tidning och webb. 

I vanlig ordning är Borås Stad sponsor av en klass under arrangemanget. 

Med på webb och storbildstv. 

Möjlighet att visa Boråsfilmen. 

Tillhandahåller biljetter för tävlingsdagarna, både VIP och att dela ut till anställda. 

Logotype med i marknadsföringen. 

Avtackning i Borås Tidning som samarbetspartner till Borås Fältrittklubb. 

Sara Eriksson 

Borås Fältrittklubb 

Varbergsvägen 65 

504 93 Borås 

www.borasridhus.se 

sara@borasridhus.se 

http://www.borasridhus.se/




Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander 

(L) och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 

Förskolenämnden redovisar uppföljningen av profileringen mot språk och 

litteratur, som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet, till 

Kommunstyrelsen.  

Datum 

2019-02-15 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00393 1.1.1.1 Programområde 3 

Handläggare: Eva Andreasson 

Datum 

2019-01-31 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00393 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) 

och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för barns 

lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har 

lättare att klara skolan.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Förskolenämnden redovisar uppföljningen av profileringen mot språk och litteratur, 

som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet, till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Anne-Marie Ekström (L),Anna Svalander (L) och  Lotta Preijde (L) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att: 

 Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 

någon förskola till språkförskola.            

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden. Förskolenämnden avstyrker 

motionen.  

Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning  

Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll i barns språkutveckling. Det 

ingår i förskolans uppdrag att varje barn får utveckla sitt/sina språk. För barn som 

har annat modersmål än svenska finns även strävansmål i förskolans läroplan, Lpfö 

18, som innebär att barnen ska få utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

De fyra partierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, 

har en överenskommelse om ett gemensamt budgetarbete och politiska reformer för 

innevarande mandatperiod. I överenskommelsen är en av punkterna att nyanländas 

barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från 3 år, med minst 15 timmar i 

veckan inom ramen för den vanliga förskolan. 

I motionen nämns att det skulle passa att lägga en avdelning med språkförskola på 

Hässleholmen, då det bor många nyanlända där. 
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Enligt uppgift från Förskoleförvaltningen profilerar sig förskolorna Milstensgården 

och Milstensgläntan i det området, särskilt mot språk och litteratur. Arbetet sker i 

samverkan med Kulturförvaltningen.  

Kommunstyrelsen konstaterar att obligatorisk språkförskola kommer att införas  i 

enlighet med överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet.   

Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som bedrivs 

på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda. Därmed finns det inget 

behov av att utreda frågan.  

Däremot är det lämpligt att Förskolenämnden följer upp att insatserna ger avsedd 

effekt och även delger Kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen. Uppföljningen 

kan med fördel ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.     

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling.  

2. Fullmäktigeskrivelse   

3. Beslutsförslag   

4. Förskolenämndens yttrande   

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2018-05-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna 

 

 
 

Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 

som gått i förskolan har lättare att klara skolan.  

Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och 

inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. 

Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen.  

Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts 

obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn 

över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per 

vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen 

ska lära sig svenska.  

Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens 

deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, 

möjligheter att få jobb. 

Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle 

passa att lägga en avdelning med språkförskola där.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att  

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 

någon förskola till språkförskola enligt förslaget ovan.  

Anne-Marie Ekström (L) 

Anna Svalander (L) 

Lotta Preijde (L) 

 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2018-09-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 

barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 

förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 

lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 

skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 

Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning 

Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 

får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 

läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 

än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 

detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 

avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 

lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 

skolan”.  

Ärendet i sin helhet 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 

språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 

finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 

utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 

barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 

nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 

verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 

kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 

integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 

Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 

mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 

svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 

kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 

behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 

barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 

kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 

efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 

det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 

uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 

nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 

nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 

om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 

upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  

”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 

som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 

1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  

2018-05-17                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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En arvsfond i takt med tiden - En översyn av 

regelverket kring Allmänna arvsfonden.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad avstår från att yttra sig över remiss En arvsfond i takt med tiden - 

En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden. 
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En arvsfond i takt med tiden - En översyn av 

regelverket kring Allmänna arvsfonden.  

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad avstår från att yttra sig över remiss En arvsfond i takt med tiden - 

En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden.        

Beslutsunderlag 

1. Inkommen handling från Socialdepartementet, 2018-12-11 

2. Remissyttrande, 2019-03-04 

3. Skrivelse, 2019-03-04 

4. Beslutsförslag, 2019-03-04   

 

Beslutet expedieras till 

1. s.remissvar@regeringskansliet.se två ex en word-format och pdf-format 

2. s.fst@regeringskansliet.se två ex en word-format och pdf-format 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Till statsrådet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild ut-
redare med uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör 
Allmänna arvsfondens verksamhet i syfte att säkerställa att fondens 
medel används för den verksamhet som de är avsedda för samt att 
medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. 
Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säker-
ställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar 
värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, ana-
lysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående och se 
över vissa administrativa frågor. 

Lagmannen Göran Lundahl utsågs den 1 juli 2017 till särskild 
utredare. På nästa sida framgår vilka sakkunniga och experter som 
har medverkat i utredningens arbete. Hovrättsassessorerna Fredrik 
Lövkvist (fr.o.m. den 1 juli 2017) och Sara Vinnefors (fr.o.m. den 
16 september 2017) har varit utredningens sekreterare.  

Utredningen är formellt ett uppdrag för Göran Lundahl som sär-
skild utredare. Arbetet har emellertid bedrivits i nära samråd med de 
sakkunniga och experterna. Betänkandet har därför avfattats med 
användning av vi-form.  

Utredningen, som har antagit namnet 2017 års arvsfondsutred-
ning, överlämnar nu sitt betänkande En arvsfond i takt med tiden – 
En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70). 
Utredningens arbete är härmed slutfört. 

Lund i september 2018 

Göran Lundahl 
/Fredrik Lövkvist 
  Sara Vinnefors 



 

 

Sakkunniga och experter som har deltagit i utredningens arbete 

(fr.o.m. den 13 september 2017 om inte annat anges) 

Sakkunniga 

• Kanslirådet Carina Cronsioe, Socialdepartementet  
(t.o.m. den 26 mars 2018) 

• Departementssekreteraren Therese Hellman, Socialdepartementet 
(fr.o.m. den 27 mars 2018) 

• Departementssekreteraren Lene Persson Weiss, Utbildnings-
departementet 

• Rättssakkunniga Lisa Wiberg, Socialdepartementet 

Experter 

• Enhetschefen Hans Andersson, Arvsfondsdelegationen 

• Verksamhetsledaren Anders Lindell, Landsrådet för Sveriges Ung-
domsorganisationer  

• Handläggaren Kristoffer Odstam, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor  

• Dåvarande ordföranden Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige  
(t.o.m. den 3 maj 2018) 

• Avdelningschefen Ulf Rehnberg, Kammarkollegiet 

• Bitr. regionchef Anna Ribbing, Rädda barnen 

• Ordföranden Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige  
(fr.o.m. den 4 maj 2018) 

• Verksamhetsstrategen Signe Westin, Kulturrådet 
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Vi har fått i uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör 
Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säker-
ställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet 
som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas 
transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket 
är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt. 

Vi ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer 
att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar 
som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, analysera kri-
terierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se över vissa 
administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar som för-
anleds av analys och bedömningar. 

Nedan följer en sammanfattande redovisning av våra förslag och 
bedömningar. 

Kriterierna för stöd 

Överväganden och förslag beträffande de nuvarande kriterierna 

Arvsfondsdelegationen tillämpar för stödgivningen ur Allmänna arvs-
fonden dels de lagstadgade kriterierna, dels ett antal kriterier som har 
utvecklats i delegationens praxis. Förutom det lagstadgade kravet på 
att en verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande tillämpar 
Arvsfondsdelegationen bl.a. två kriterier som avser målgruppens 
delaktighet i den verksamhet för vilken stödet söks och verksam-
hetens möjlighet att överleva efter det att stödet från Allmänna 
arvsfonden har upphört. Som ett led i att öka transparensen föreslår 
vi att samtliga dessa tre övergripande stödkriterier ska anges i lag. 
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Med hänsyn till att kravet på att verksamhet ska vara både nyskap-
ande och utvecklande för att kunna få stöd ur fonden är otydligt och 
onödigt begränsande bör kravet ersättas med ett krav på att verk-
samhet ska vara utvecklande för att kunna få stöd. Stöd ur Allmänna 
arvsfonden ska sålunda få lämnas till verksamhet  

– som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,  

– där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och 

– som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden 
har upphört.  

Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, 
om de ska användas för verksamhet som uppfyller de angivna kri-
terierna. 

Det ska dessutom tydliggöras i lag att stöd inte får lämnas till en 
organisations löpande verksamhet. 

Ett nytt villkor som tar sikte på terrorism och mänskliga rättigheter 

Vi föreslår att det ska införas ett demokrativillkor som föreskriver 
att stöd inte ska få 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 ska inte heller få lämnas till en organisation om någon av dess 
samarbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan organisa-
tion, agerar i strid mot demokrativillkoret. 

Om en företrädare för en organisation har agerat i strid mot 
demokrativillkoret, ska stöd ändå få lämnas till organisationen under 
förutsättning att denna genast vidtar de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att agerandet inte upprepas, och har vidtagit rimliga åtgär-
der för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig för sitt upp-
drag innan denne fick uppdraget. 
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Om någon som organisationen samarbetar med har agerat i strid 
mot demokrativillkoret, ska stöd ändå få lämnas till organisationen 
under förutsättning att denna genast tar avstånd från agerandet, eller 
om agerandet har varit allvarligt, avbryter samarbetet. 

Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m. 

Den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet ska fortsätta gälla 
för lokalstöd i fråga om stöd som har beviljats för lokaler eller an-
läggningar som ägs av sökanden. Om sökanden hyr eller på annat 
sätt nyttjar lokalen eller anläggningen i fråga och om det finns sär-
skilda skäl för en kortare förbindelse än tio år ska sökanden i stället 
förbinda sig att i minst fem år bedriva verksamhet i lokalen. 

Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om undan-
tag ska omfatta även den femåriga förbindelsen.  

Kontroll av utbetalade medel 

För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering eller andra eko-
nomiska oegentligheter är det mest ändamålsenligt att Arvsfonds-
delegationen använder sig av de kontrollåtgärder som delegationen 
har möjlighet att vidta redan i dag som t.ex. kontrollbesök och gransk-
ning av räkenskaper. 

Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas och 
de generella villkorens utformning i syfte att tydliggöra dem i vissa 
delar. 

Ett genomförande av Statskontorets förslag om upprättande av 
en databas som ger bidragsgivande myndigheter en överblick över 
statens bidragsgivning till ideella organisationer skulle bidra till en 
mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och bör därför 
övervägas. 

Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m. 

Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden 
ska utan dröjsmål anmäla sådana ändrade förhållanden som kan på-
verka rätten till eller storleken av stödet. 
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Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska 
Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska 
betalas ut. Beslutet ska gälla omedelbart. 

Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än 
demokrativillkoret, ska Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge 
denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen. Beslut om åter-
kallelse av stöd ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. 

Återkrav ska kunna ske på de nuvarande grunderna, dock med 
den justeringen att stöd ur fonden ska betalas tillbaka om mot-
tagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 
orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt 
belopp, eller om stödet ur fonden av något annat skäl har lämnats 
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta. Dessutom ska återkrav ska ske om mottagaren bryter mot 
demokrativillkoret. 

Stöd till lokaler eller anläggningar ska återbetalas helt eller delvis 
om lokalen eller anläggningen säljs eller användningen av den ändras 
utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, 
om den kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod. 

Elektronisk underskrift av ansökningar 

Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om stöd under-
tecknas 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 upp-
hävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

Vissa frågor om avstående av arv 

Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till arvlåtarens sambo eller 
någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn till 
mottagarens behov av egendomen eller av annan anledning kan anses 
skäligt. Förslaget innebär att det i de fallen en efterlevande sambo 
ansöker om avstående på denna grund inte ska krävas att han eller 
hon har vårdat arvlåtaren eller har varit beroende av arvlåtaren för 
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sin försörjning för att anses vara närstående till arvlåtaren på ett 
sådant sätt att ett avstående ska kunna komma i fråga. 

Det saknas behov av en reglering om hur Allmänna arvsfondens 
intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden av kulturhistorisk egen-
dom enligt 25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden när 
mottagaren inte följer sina åtaganden. 

Den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att lämna över 
ärenden där det uppkommit en fråga av särskild vikt från allmän 
synpunkt till regeringen ska tas bort. Som en följd härav ska samtliga 
beslut i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp fattas av 
Kammarkollegiet. 

Ska försäljning av fast egendom prövas av regeringen? 

Vi bedömer att det inte finns några bärande skäl för att behålla den 
nuvarande ordningen att regeringen ska pröva frågor om försäljning 
av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden, 
om egendomens värde är högre än tio miljoner kronor. Vi föreslår 
därför att Kammarkollegiet ska besluta om försäljning av fast egen-
dom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden oberoende 
av egendomens värde. 

Kostnader i bristbon 

Allmänna arvsfonden är att se som uppdragsgivare till en god man 
som utses att företräda fonden i en boutredning för ett dödsbo i vilket 
fonden är delägare. Ersättning för den gode mannens arbete och 
kostnader förenade med uppdraget kan därmed täckas direkt med 
medel ur fonden, i de fall det i dödsboet saknas medel helt eller delvis 
härtill. Det finns inte behov av att detta kommer till uttryck i lag. 

Kostnader som är förknippade med en gravrätt som har för-
värvats av Allmänna arvsfonden, som t.ex. kostnader för årlig grav-
skötsel, kan täckas av medel direkt ur fonden utan att under något 
skede belasta Kammarkollegiet. Detsamma bör gälla för andra kost-
nader förknippade med gravsättning och som inte kan täckas med 
medel ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt bistånd. Det 
finns inte skäl att reglera detta uttryckligt i lag. 
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Redovisningsfrågor 

Arvsfondsdelegationen ska även fortsättningsvis vara undantagen 
kravet att lämna årsredovisning. I stället ska delegationen, på samma 
sätt som i dag, varje år före mars månads utgång lämna en verksam-
hetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndig-
heters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast av-
slutade räkenskapsåret.  

Vi gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra tidpunkten 
för överlämnandet till riksdagen av regeringens redovisning för hur 
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från fonden har 
fördelats under föregående räkenskapsår. Regeringen ska därför även 
fortsättningsvis varje år före juni månads utgång lämna denna redo-
visning till riksdagen samt ange den kommande inriktningen av 
stödet. 

Vi gör bedömningen att det inte finns skäl till ändring av regel-
verket avseende Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av 
Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet ska därför även fortsätt-
ningsvis varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen 
av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskaps-
året.  

Regelverkets struktur 

De ändringar vi föreslår är så omfattande att vi inte bedömer det 
lämpligt att behålla den nuvarande lagen (1994:243) om Allmänna 
arvsfonden och göra ändringar i den lagen. Vi föreslår därför att den 
lagen ska ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska ges en tydligare 
struktur bl.a. genom att den delas in i kapitel och att bestämmelser 
som har med stödgivningen respektive förvaltningen av fonden på 
ett tydligare sätt hålls samman. Vi föreslår också en ny förordning 
om Allmänna arvsfonden.   
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Den nya lagen om Allmänna arvsfonden, följdändringar i andra lagar 
och den nya förordningen om Allmänna arvsfonden ska träda i kraft 
den 1 juli 2019 samtidigt som lagen (1994:243) om Allmänna arvs-
fonden och förordningen (2004:484) ska upphöra att gälla. 

Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om beslut om stöd 
som har meddelats före ikraftträdandet. 

Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande enligt 
den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts ska lämnas till-
baka till Kammarkollegiet. 
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1. Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag (2019:000) om Allmänna 
arvsfonden 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Allmänna arvsfondens egendom 

1 §    Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fon-
den genom  

– arv,  
– gåva,  
– testamente,  
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,  
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket 

begravningslagen (1990:1144),  
– överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelse-

lagen (1994:1220), 
– upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar 

som anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 
– beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§ lagen (2018:672) om 
ekonomiska föreningar, 

– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller  
– domstolsbeslut.  
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv 

gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den 
upphävda lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rör-
ande dödsbo eller enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i inter-
nationella situationer. 
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Allmänna arvsfondens ändamål 

2 §    Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av 
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer som har 
funktionsnedsättning. 

2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden 

Förutsättningar för stöd 

1 §    Stöd ur Allmänna arvsfonden får lämnas till verksamhet  
1. som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,   
2. där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och 
3. som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden 

har upphört.  
Stöd får också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, 

om de ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första 
stycket. 
 
2 §    Stöd får inte lämnas till en organisations löpande verksamhet. 

Stöd får endast lämnas till en organisation som bedriver ideell 
verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 1 § första 
stycket lämnas även till en offentlig huvudman. 

 
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 organisa-
tion, agerar på det sätt som anges i första stycket. 

 
4 §    Om en företrädare för en organisation har agerat på det sätt 
som anges i 3 § första stycket, får stöd ändå lämnas till organisationen 
under förutsättning att denna 

1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att 
agerandet inte upprepas, och 

2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att före-
trädaren var lämplig för sitt uppdrag.  
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5 §    Om en samarbetsorganisation eller en företrädare för en sådan 
organisation har agerat på det sätt som anges i 3 § andra stycket, får 
stöd lämnas under förutsättning att den sökande organisationen 
genast tar avstånd från agerandet, eller om agerandet varit allvarligt, 
avbryter samarbetet. 

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden 

6 §    En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska göras skrift-
ligen hos Arvsfondsdelegationen. 

Ansökningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att be-
döma sökandens förutsättningar att få stöd ur fonden. 

Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden 
eller dennes ombud. Arvsfondsdelegationen får tillåta att ansök-
ningen 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 mark-
naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprung-
liga lydelsen. 

Beslut om stöd 

7 §    Ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de 
villkor som behövs. Dessa ska framgå av beslutet. 

Förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar 

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. 
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Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att 
lokalen eller anläggningen ska vara anpassad för personer som har 
funktionsnedsättning, om inte något hindrar det eller om det av sär-
skilda skäl inte behövs. 

 
9 §    Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfonds-
delegationen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag i den 
förbindelse eller från de villkor som anges i 8 § första och andra 
styckena. 

Skyldighet att hålla medel avskilda 

10 §    Den som har tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden ska, om 
inte annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda. 

Redovisning och återbetalningsskyldighet 

11 §    Den som har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska före-
läggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen 
redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag 
som behövs för granskningen av redovisningen. 

 
12 §    Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur fonden ska 
utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade för-
hållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet. 

 
13 §    Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, 
ska Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska 
betalas ut. Beslutet gäller omedelbart. 

Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad 
som anges i 3 §, får Arvsfondsdelegationen före beslutet ge denne 
tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen. 

 
14 §    Stöd ur fonden ska betalas tillbaka 

1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett 
ändamål, 

2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovis-
ning eller underlag enligt 11 §, 
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3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på 
annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller 
med ett för högt belopp, 

4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med 
ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 

5. om mottagaren bryter mot villkoren i 3 §. 
Stöd till en lokal eller en anläggning ska återbetalas helt eller del-

vis, om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfonds-
delegationens medgivande inom den tidsperiod som enligt 8 § första 
och andra stycket gäller för stödet. 

 
15 §    Om Arvsfondsdelegationen anser att det finns skäl att över-
väga ett åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd ur fonden, 
ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. 
Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottag-
aren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet. 

Arvsfondsdelegationen 

16 §    Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur All-
männa arvsfonden. 

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från 
Arvsfondsdelegationen, besluta att en annan myndighet under en 
bestämd tidsperiod ska fördela visst stöd. Vad som i 6, 8, 9, 12, 13 
och 15 §§ föreskrivs om Arvsfondsdelegationen ska även gälla för en 
sådan myndighet. 

 
17 §    Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen. 

I Arvsfondsdelegationen ska såväl ledamöter från Regerings-
kansliet, varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majo-
ritet av ledamöterna ska utgöras av personer som inte arbetar i Re-
geringskansliet. 

Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen ska ha god kunskap om 
barn, ungdomar eller personer som har funktionsnedsättning. 
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3 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning 

Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom 

1 §    Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet, 
som en särskild fond. 

 
2 §    Fondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kollegiet 
för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden. 

 
3 §    Medel som tillfaller fonden ska överlämnas till Kammarkollegiet. 
Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning 
av egendom som tillfaller fonden. 
 
4 §    Av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska en tiondel 
läggas till fonden vid årets utgång. Den resterande delen och årets 
avkastning ska vara tillgängliga för utdelning från och med närmast 
följande år men får också läggas till fonden. 

Gåvor och testamenten 

5 §    Om ett testamente eller en gåva till förmån för Allmänna arvs-
fonden har förenats med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egen-
domen ska tas emot. 

 
6 §    Testamente till någon annan än fonden får godkännas av 
Kammarkollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Ett 
testamente, som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens 
yttersta vilja, får godkännas även om det finns anledning till klander. 

Kammarkollegiets redovisning till regeringen 

7 §    Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovis-
ning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast 
avslutade räkenskapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med 
Kammarkollegiets årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med 
vad som föreskrivs i 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig 
verksamhet m.m. granska redovisningen. 
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Anmälningsskyldighet vid dödsfall 

8 §    Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än 
Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den 
som har boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet. 

God man 

9 §    Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än All-
männa arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammar-
kollegiet förordna en god man att företräda fonden vid boutred-
ningen. 

 
10 §    En god man behöver inte förordnas 

1. om fonden har uteslutits från arv genom testamente och 
Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klan-
der, 

2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en 
god man för att ta vård om egendomen, eller 

3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar. 
 

11 §    Om egendom har tillfallit fonden genom gåva som inte endast 
utgörs av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta 
hand om egendomen. 

 
12 §    Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör 
sina uppgifter. 

I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet 
om sysslomän i 18 kap. handelsbalken. 

Försäljning av Allmänna arvsfondens egendom, m. m. 

13 §    Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller 
tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden. 

 
14 §    Annan lös egendom än tomträtt ska av den gode mannen säljas 
på offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat. 

Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in. 
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Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska 
de tillämpas. 

 
15 §    Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god 
man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit fonden, 
gäller ifråga om egendomens försäljning 13 och 14 §§. 

Arvsavstående 

16 §    Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvs-
fonden, får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hän-
syn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständig-
heter kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även 
i annat fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens sambo 
eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn 
till mottagarens behov av egendomen eller av annan anledning kan 
anses skäligt. 

 
17 §    Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse 
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårds-
synpunkt, får avstås till en juridisk person som har särskilda förut-
sättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt. 

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit 
fonden tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av 
denna att användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvän-
diga för att bevara egendomen. 

 
18 §    Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäk-
ringsbelopp. 

 
19 §    Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har 
tillfallit fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos 
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att 
utreda frågan. 

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter döds-
fallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. 
Om ansökningen har kommit in för sent ska den avvisas. 
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Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansva-
rar för uppgifter enligt denna lag. 

4 kap. Kostnader 

1 §    Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska 
betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer. 

 
2 §    Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden 
enligt denna lag ska betalas ur fonden enligt de grunder som reger-
ingen bestämmer. 

5 kap. Överklagande m.m. 

Överklagande 

1 §    Beslut enligt 2 kap. 13 § första stycket och Kammarkollegiets 
beslut enligt 2 kap. 15 § och 3 kap. 19 § andra stycket får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas. 

Redovisning till riksdagen 

2 §    Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redo-
visning till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och 
hur stöd från fonden har fördelats under föregående räkenskapsår 
samt ange den kommande inriktningen av stödet. 

Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden ska 
fogas till regeringens redovisning till riksdagen. 

Delgivning 

3 §    När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för 
Kammarkollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta 
emot delgivningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmot-
tagare. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 
2. Genom lagen upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvs-

fonden. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om stöd 

som har meddelats före ikraftträdandet. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
(1949:381) 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken (1949:381) att 15 kap. 
10 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
10 §1 

Har egendom i dödsbo vilken 
har förvaltats av en god man som 
avses i 11 kap. 3 § tillfallit All-
männa arvsfonden, gäller i fråga 
om egendomens försäljning 
lagen (1994:243) om Allmänna 
arvsfonden. 

Har egendom i dödsbo vilken 
har förvaltats av en god man som 
avses i 11 kap. 3 § tillfallit All-
männa arvsfonden, gäller i fråga 
om egendomens försäljning 
lagen (2019:000) om Allmänna 
arvsfonden. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 
 
  

                                                                                                                                                               
1 Senaste lydelse 1994:1433. 
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1.3 Förslag till förordning (2019:000) om Allmänna 
arvsfonden 

1 kap. Inledande bestämmelse 

1 §    I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till 
lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden. 

2 kap. Arvsfondsdelegationen 

1 §    Arvsfondsdelegationen ska informera allmänheten om Allmänna 
arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområde. 

 
2 §    Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad strategi för uppfölj-
ning och utvärdering av beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska, 
om det inte finns särskilda skäl, vetenskaplig expertis anlitas. 
 
3 §    Arvsfondsdelegationen leds av en nämnd. 

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst 
fem andra ledamöter. Ledamöterna utses för högst två år med möj-
lighet till nytt förordnande. 

 
4 §    Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande upp-
gifter åt Arvsfondsdelegationen. 

 
5 §    Arvsfondsdelegationen kan förordna sakkunniga för visst an-
givet uppdrag. 

De sakkunniga har förslags- och yttranderätt i delegationen, men 
saknar rösträtt. 

 
6 §    Arvsfondsdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice 
ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvar-
ande. 

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga 
ledamöter vara närvarande. 
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7 §    Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och 
5 §§ myndighetsförordningen (2007:515), i arbetsordningen besluta 
om att lämna över till någon som utför administrativa och hand-
läggande uppgifter åt delegationen enligt 4 § att 

1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska 
prövas i sak, 

2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 2 kap. 
11 § lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden, och 

3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. 
 

8 §    Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) 
ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen 

– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt sam-
arbete, 

– 8 § om arbetsgivarpolitik, 
– 15 § om beslutförhet, och 
– 20 § tredje stycket om beslut utan föredragning. 
 

9 §    Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen. 

 
10 §    Arvsfondsdelegationen ska varje år före mars månads utgång 
lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redo-
visning av myndigheters stödgivning ur fonden som avser det senast 
avslutade räkenskapsåret. 

3 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden 

1 §    En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska innehålla en 
beskrivning av  

1. det ändamål (projekt) för vilket stöd söks,  
2. ekonomisk kalkyl,  
3. tid och plats för genomförandet, 
4. plan för dokumentation av projektet, och  
5. de övriga uppgifter som behövs för prövning av ansökan.  
Till en ansökan ska i förekommande fall bifogas sökandens stadgar 

och senaste verksamhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens 
sammansättning. 
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4 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning 

Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital 

1 §    Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om lång-
siktig placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker 
samt andra strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvs-
fondens kapital. 

Redovisning 

2 §    Redovisningen som föreskrivs i 3 kap. 7 § lagen (2019:000) om 
Allmänna arvsfonden ska även innefatta en balansräkning, en resul-
taträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen 
(1995:1554). 

Vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter ska 
Allmänna arvsfonden betraktas som en sådan stiftelse som tillgodo-
ser sitt syfte genom att ur avkastningen lämna bidrag (avkastnings-
stiftelse). 

Arvsavstående 

3 §    Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 3 kap. 19 § 
lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden lämnas till 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft 
sitt hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller 
Västmanlands län, 

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har 
haft sitt hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sitt 
hemvist i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har 
haft sitt hemvist i Västra Götalands eller Hallands län, 

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast har haft sitt 
hemvist i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast har 
haft sitt hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och 

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft 
sitt hemvist i Norrbottens eller Västerbottens län. 
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Försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom m.m. 

4 §    Allmänna arvsfondens fasta egendom ska säljas så snart det kan 
ske, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt. 

 
5 §    Kammarkollegiet ska underrätta berörd kommun eller statlig 
myndighet om en blivande försäljning, när det med hänsyn till egen-
domens läge och beskaffenhet eller annars ter sig sannolikt att kom-
munen eller myndigheten behöver förvärva egendomen 

a. för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnads-
ändamål), eller 

b. för att tillgodose intressen som den har att bevaka. 
 

6 §    Kammarkollegiet har hand om försäljningen. 
Kammarkollegiet får till sin hjälp med försäljningen anlita andra 

myndigheter under regeringen. 
 

7 §    Vid försäljning av en bostadsfastighet för permanent bruk ska 
eventuella hyresgäster erbjudas att köpa fastigheten till dess mark-
nadsvärde. Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet beslutat att 
fastigheten ska säljas till den kommun där den finns för att användas 
för samhällsbyggnadsändamål. 

 
8 §    Kammarkollegiet får meddela de ytterligare föreskrifter som kan 
behövas för verkställigheten av bestämmelserna i 4–7 §§. 

 
9 §    Bestämmelserna i 4–8 §§ ska också gälla tomträtt. 

5 kap. Kostnader 

1 §    Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur 
Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att för-
valta och företräda fonden, ska betalas med högst de belopp som 
regeringen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en be-
dömning av vad som utgör rimliga administrativa kostnader i för-
hållande till fondens medel. 

Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna 
ett kostnadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller 
kostnader för fördelning av stöd ur fonden ska Kammarkollegiet 
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samråda med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas 
till regeringen. När det gäller kostnader för att förvalta fondens kapi-
tal ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammar-
kollegiet senast i oktober varje år. 

6 kap. Överklagande m.m. 

Överklagande 

1 §    Myndigheters beslut enligt denna förordning får inte över-
klagas. 

Underrättelse till Kammarkollegiet 

2 §    Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet, om det vid ett 
dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller 
om fonden är universell testamentstagare. 

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet när verket har 
förordnat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken i fråga 
om en arvinge som vistas på okänd ort eller är okänd och när den 
avlidne, såvitt det är känt för Skatteverket, inte har efterlämnat någon 
annan arvinge som är berättigad till arvet före fonden. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:484) om 

Allmänna arvsfonden. 
3. Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande 

enligt den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts lämnas till-
baka till Kammarkollegiet. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Uppdraget 

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna 
arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säkerställa att 
Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de är 
avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rätts-
säkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskåd-
ligt, tydligt och ändamålsenligt. 

I uppdraget ingår att analysera hur ett villkor kan utformas som 
säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respek-
terar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, 
analysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se 
över vissa administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar 
som föranleds av analys och bedömningar. 

En fullständig uppdragsbeskrivning finns i regeringens direktiv, 
som bifogas som bilaga 1 till betänkandet. 

2.2 Utredningsarbetet 

Enligt direktiven ska vi samråda med Arvsfondsdelegationen och 
Kammarkollegiet samt med andra berörda myndigheter och organi-
sationer som vi bedömer vara relevanta i sammanhanget, framför allt 
sådana som representerar målgrupperna. 

Vårt arbete har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sam-
manträden med förordnade experter och sakkunniga. Sedan septem-
ber 2017 har vi hållit sammanlagt sju protokollförda sammanträden, 
varav ett i internatform. Utöver dessa protokollförda möten har täta 



Utredningens uppdrag och arbete SOU 2018:70 

36 

underhandskontakter skett mellan den särskilde utredaren, sekre-
tariatet samt utredningens experter och sakkunniga.  

Som en del av underlaget för bl.a. analysen av kriterierna för stöd 
ur Allmänna arvsfonden har vi bjudit in 58 organisationer som har 
erfarenhet av att söka stöd ur Allmänna arvsfonden till dialogmöten 
för att inhämta synpunkter om kriterierna för stöd. I bilaga 2 till be-
tänkandet redovisas bl.a. vilka organisationer som har bjudits in till 
mötena och hur urvalet har gjorts. I bilagan lämnas även en samman-
fattande redovisning av vilka synpunkter som framkommit vid mötena.  

Vi har träffat de handläggare på Statskontoret som genomfört 
den myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen som den myndig-
heten har gjort på uppdrag av regeringen. Vidare har vi samman-
träffat med sekretariatet i Utredningen om översyn av statens stöd 
till trossamfund. Vi har också träffat Demokrativillkorsutredningen. 
Vi har dessutom haft ett telefonmöte med Arvsfondsdelegationens 
ordförande och sekretariatet har närvarat vid ett av delegationens 
sammanträden. Vi har på förfrågan sammanträffat med en repre-
sentant för den ideella föreningen Tobaksfakta. På förfrågan har 
sekretariatet träffat representanter för den ideella föreningen Opera-
initiativet. 

Som en del av vårt uppdrag att analysera om bestämmelsen om 
avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan per-
son som har stått arvlåtaren nära bör moderniseras och förtydligas 
har vi gjort en genomgång av de beslut i vilka regeringen och Kam-
markollegiet prövat frågan om avstående av arv eller försäkrings-
belopp ska ske på denna grund. Genomgången redovisas i bilaga 3 
till betänkandet. 

2.3 Dispositionen av betänkandet 

Betänkandet innehåller 19 numrerade kapitel. I kapitel 1 redovisas 
våra författningsförslag. Därefter behandlas i detta kapitel vårt 
uppdrag och arbete. Kapitel 3 innehåller en överblick över Allmänna 
arvsfonden. I kapitel 4 redovisas regelverket och praxis vad avser 
Arvsfondsdelegationens stödgivning och delegationens arbetssätt. 
I kapitel 5 behandlas frågan om ett demokrativillkor i lagstiftningen. 
Kapitel 6 ägnas åt övergripande frågor om behovet av en reform av 
regelverket kring Allmänna arvsfonden. Kapitel 7 innehåller våra 
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överväganden och förslag vad avser kriterierna för stöd. Därefter 
följer i kapitel 8 en redogörelse för våra överväganden och förslag 
när det gäller vissa frågor om lokalstöd. Kapitel 9 behandlar frågan 
om kontroll av utbetalade stödmedel, särskilt vad avser frågan om 
s.k. dubbelfinansiering. Kapitel 10 innehåller våra överväganden och 
förslag i fråga om återkallelse och återkrav av redan utbetalt stöd. 
I kapitel 11 behandlas frågan om möjligheten till elektronisk under-
skrift av ansökningar om stöd. I kapitel 12 finns våra överväganden 
och förslag vad gäller frågor avstående av arv och försäkringsbelopp. 
Kapitel 13 behandlar regeringens roll vid försäljning av fast egen-
dom. Kapitel 14 ägnas åt kostnader i bristbon. I kapitel 15 behandlas 
frågor om redovisning. Kapitel 16 ägnas åt regelverkets struktur. 
I betänkandets tre sista kapitel behandlas frågor om ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelser (kapitel 17), konsekvenserna av våra för-
slag (kapitel 18) och författningskommentarer (kapitel 19). 
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3 Allmänna arvsfonden 
– en överblick 

3.1 Allmänna arvsfondens uppkomst 

Allmänna arvsfonden kom till genom ett beslut av 1928 års riksdag i 
samband med att arvsrätten begränsades. Begränsningen innebar att 
kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt. Skälet till 
inskränkningen var en förändrad syn på arvsrätten. Förutom blods-
band skulle det också finnas en social och ekonomisk samhörighet 
mellan arvlåtare och arvtagare. Släktens betydelse hade minskat och 
släktkänslan ansågs bli svagare eller upphöra helt i fråga om mer 
avlägsna släktingar. Begränsningen i arvsrätten medförde att det all-
männas arvsrätt utökades väsentligt. För att förhindra att begräns-
ningen i arvsrätten skulle ge en negativ reaktion hos allmänheten och 
då skälet till den begränsade arvsrätten inte var att tillföra staten 
inkomster för att täcka löpande utgifter beslutades det att kvarlåten-
skap som inte övergick till en arvsberättigad släkting skulle tillfalla 
en särskild fond, Allmänna arvsfonden. 

3.2 Allmänna arvsfondens förvaltning  
och dess rättsliga ställning 

Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden 
genom bl.a. arv, gåva och testamente. Av de medel som under ett år 
har tillfallit fonden ska en tiondel läggas till fondkapitalet vid årets 
utgång. Återstoden tillsammans med direktavkastningen får delas ut 
som stöd. Fondens bokförda värde uppgick den 31 december 2017 
till 4 924 miljoner kronor och marknadsvärdet exklusive skulder var 
nästan 9 000 miljoner kronor. Andelen utdelningsbara medel för 2018 
uppgick samma datum till 997 miljoner kronor. Fondens tillgångar 
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är huvudsakligen placerade i Kammarkollegiets svenska respektive 
utländska aktiekonsortier samt aktie-, företagsobligations- och ränte-
konsortier.  

2000 års arvsfondsutredning hade bl.a. till uppdrag att se över 
Allmänna arvsfondens rättsliga ställning. Utredningen kom till följande 
slutsatser i denna fråga, vilka bekräftades av regeringen i den efter-
följande propositionen (SOU 2002:19 s. 76 f. och prop. 2002/03:136 
s. 14). 

Allmänna arvsfonden har en unik rättslig ställning till följd av dess 
uppgift och det sätt fonden skapats på och regleras. Fonden är en själv-
ständig och självägande förmögenhetsmassa. Den erkänns som egen 
juridisk person och självständigt rättssubjekt i de praktiska samman-
hang där den förekommer. Dock utövar riksdagen bestämmanderätten 
över arvsfonden. De uppgifter som hör ihop med verksamheten med 
fonden handhas på riksdagens uppdrag av regeringen och olika förvalt-
ningsmyndigheter.  

3.3 Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet 

Tidigare beslutade regeringen om stöd ur Allmänna arvsfonden. 
Genom en lagändring 1969 öppnades en möjlighet för regeringen att 
i vissa fall delegera beslutanderätten till en underordnad myndighet. 
Arvsfondsdelegationen skapades i och med den nuvarande lagen 
(1994:243) om Allmänna arvsfonden som trädde i kraft 1994. Skälet 
var att regeringen skulle avlastas arvsfondsärenden som inte kräver 
ställningstagande från regeringen. Eftersom en mer allmän decentra-
lisering av beslutanderätten bedömdes kunna leda till bristande 
enhetlighet vid prövningarna av arvsfondsärenden och försvåra möj-
ligheterna till uppföljning och erfarenhetsspridning beslutade riks-
dagen att en ny statlig myndighet, Arvsfondsdelegationen, skulle 
inrättas direkt under regeringen. Det ansågs viktigt att den besluts-
fattande myndigheten var knuten till regeringen så att myndigheten 
fick tillgång till den dialog som pågår mellan Regeringskansliet och 
berörda samhällssektorer. Ytterligare skäl för en nära anknytning till 
regeringen var att möjligheterna till förnyelse och utveckling av den 
reguljära politiken skulle minska utan tillgång till den kunskap som 
Arvsfondsdelegationen tillgodogör sig i sin stödgivning. Arvsfonds-
delegationen beslutar sedan en lagändring 2004 om all fördelning av 
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stöd ur Allmänna arvsfonden. Om det finns särskilda skäl får reger-
ingen, efter förslag från Arvsfondsdelegationen, emellertid besluta 
att annan myndighet ska fördela visst stöd ur fonden. Något sådant 
beslut har dock ännu inte fattats.  

Arvsfondsdelegationen tillhör gruppen nämndmyndigheter. Leda-
möterna i nämnden, som utses av regeringen, utgör tillsammans 
delegationens ledning. Karaktäristiskt för en nämndmyndighet är att 
den ansvarar för verkställighetsbeslut inom ett avgränsat område 
genom en i grunden kollektiv beslutsform. En nämndmyndighet kan 
ha en värdmyndighet och den behöver inte ha egen personal eller 
egen ekonomi. Arvsfondsdelegationens värdmyndighet är sedan 2010 
Kammarkollegiet, som bistår delegationen med bl.a. kanslistöd och 
som utför administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen. 
Arvsfondsdelegationen har således varken egen personal eller egen 
ekonomi. 

Arvsfondsdelegationens uppgift är att fördela stöd ur fonden. 
Arvsfondsdelegationen har även i uppgift att informera allmänheten 
om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde samt att 
ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade 
stöd. Dessutom tillkommer uppgifter som avser återkrav av stöd och 
ekonomiadministration, vilka utförs av Kammarkollegiet. Arbets-
uppgifterna regleras i lagen om Allmänna arvsfonden och i den till-
hörande förordningen. Kostnaderna för Arvsfondsdelegationens verk-
samhet betalas med medel ur Allmänna arvsfonden på grunder som 
regeringen har bestämt.  

Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfonden som en särskild 
fond, skild från statskapitalet. Kollegiet företräder fondens intressen 
och för talan i mål och ärenden som rör fonden. Kammarkollegiet 
betalar ut beviljat stöd efter rekvisition. Kollegiet bevakar också att 
dödsbon som fonden har del i avvecklas på ett riktigt sätt och tar 
ställning i frågor som rör återbetalning av stöd från fonden. 

Kapitalförvaltningen sker i syfte att tillgodose både behovet av en 
god direktavkastning och önskemålet om värdebeständighet. Förvalt-
ningen av Allmänna arvsfonden och andra fondmedel som Kammar-
kollegiet förvaltar – förutom stiftelser – regleras i förordningen 
(1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets för-
valtning.  
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I vissa fall får Allmänna arvsfonden avstå från arv eller försäk-
ringsbelopp till förmån för någon annan. Kammarkollegiet beslutar 
i dessa ärenden när värdet enligt bouppteckningen inte överstiger 
två miljoner kronor. I övriga ärenden beslutar regeringen. Kammar-
kollegiet ska även överlämna ärenden av särskild vikt till regeringen. 

De kostnader Kammarkollegiet har för att företräda och förvalta 
Allmänna arvsfonden betalas med medel ur fonden enligt regler som 
regeringen bestämmer. 
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4 Arvsfondsdelegationens 
stödgivning – reglering, praxis 
och arbetssätt 

4.1 Inledning 

Stöd ur Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utveck-
lande projektverksamhet till förmån för barn, unga och personer 
som har funktionsnedsättning. I detta kapitel beskrivs de regler som 
gäller för stöd ur Allmänna arvsfonden. Vidare beskrivs den praxis 
som har vuxit fram i Arvsfondsdelegationens stödgivning samt stati-
stiken över stödgivningen under senare år. Regeringens styrning av 
stödgivningen beskrivs också i kapitlet. Slutligen innehåller kapitlet 
en redogörelse över Arvsfondsdelegationens arbetssätt samt över 
myndighetens uppföljning och utvärdering av beviljat och utbetalt stöd. 

4.2 Reglering, praxis och stödgivning ur Allmänna 
arvsfonden 

4.2.1 Allmänna arvsfondens målgrupper samt stödmottagare 

De grundläggande bestämmelserna om vem som kan få stöd ur 
fonden finns under rubriken Allmänna arvsfondens ändamål i lagen 
(1994:243) om Allmänna arvsfonden. Här framgår att Allmänna 
arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär 
till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshin-
der (5 §). Målgrupperna för stöd är alltså barn (0–11 år), ungdomar 
(12–25 år) och personer som har funktionsnedsättning. 

Huvudregeln är att stöd endast får lämnas till organisationer som 
bedriver ideell verksamhet (7 §). Stöd får alltså inte lämnas till en-
skilda personer. Om det finns särskilda skäl får stöd lämnas till en 
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offentlig huvudman. Kravet på särskilda skäl syftar till att stöd ur 
fonden inte ska medverka till en kostnadsövervältring från offentlig 
verksamhet till fonden. Ett särskilt skäl för att lämna stöd till en 
offentlig huvudman kan enligt förarbetena (prop. 1993/94:124 s. 22 
och 38) vara att stödet utvecklar frivilliga och ideella insatser i 
anslutning till offentlig verksamhet eller att en kommun i samverkan 
med en ideell organisation vill förnya eller utveckla sin verksamhet. 
Ett annat särskilt skäl kan vara att en kommun i samverkan med en 
sammanslutning som inte är en juridisk person vill utveckla verk-
samhet som bedrivs av det allmänna eller initiera en ny verksamhet 
inom det allmännas verksamhetsområde. Offentlig huvudman får 
dock inte ges stöd till investeringar (7 § andra meningen). Sådant 
stöd avser stöd till anläggningar, lokaler och utrustning. 

4.2.2 Kriterierna för stöd i lagen om Allmänna arvsfonden 

Den tidigare lagen om Allmänna arvsfonden innehöll inte någon 
uttrycklig bestämmelse om vilka kriterier som skulle tillämpas för 
stöd. I samband med att bl.a. delegationsmöjligheten i stödärenden 
infördes år 1969 gjordes följande uttalanden i förarbetena om inrikt-
ningen av stödet (prop. 1969:83 s. 44).  

[Bidragen] ur arvsfonden [har] varit av särskilt värde därigenom att de 
har inriktats på att stödja initiativ till ny verksamhet och vidareutveck-
ling av påbörjad verksamhet. Tack vare sådana bidrag har det ofta varit 
möjligt att pröva uppslag till nya hjälpformer. I många fall har dessa 
sedermera fått vidare spridning och övergått till att bedrivas i reguljär 
väg med ekonomiskt stöd från det allmänna. Det synes angeläget att 
denna inriktning av arvsfondens verksamhet behålls. Just genom att sti-
mulera till utveckling och prövning av nya idéer kan arvsfondsbidragen 
fylla en väsentlig uppgift. 

Den nuvarande bestämmelsen om kriterier för stöd trädde i kraft 
genom införandet av 1994 års lag om Allmänna arvsfonden. Frågan 
om kriterier för stöd hade då utretts av 1991 års arvsfondsutredning, 
som i sitt betänkande Allmänna arvsfonden (SOU 1992:120) analy-
serade stödgivningen ur arvsfonden. Utredningen anförde bl.a. följande 
skäl för sitt förslag (s. 77 f.).  

Arvsfonden har under årens lopp medverkat till ett nyskapande av olika 
verksamhetsformer i avsikt att förbättra situationen för barn, ungdomar 
och handikappade. Genom fonden har nya idéer och visioner snabbt 
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kunnat prövas och berörda organisationer och föreningar har därigenom 
kunnat skapa verksamhetsformer som dels kompletterar samhällets in-
satser dels förbättrar de samhälleliga verksamhetsformerna. Stöden har 
inriktats på initiativ till ny verksamhet samt vidareutveckling av befint-
lig verksamhet. Härigenom har det varit möjligt att pröva nya hjälp-
former som sedermera i många fall fått vidare spridning och övergått till 
att bedrivas på reguljär väg med ekonomiskt stöd från det allmänna.  

Utredningen föreslog att Allmänna arvsfonden skulle ha till ändamål 
att utveckla och stödja verksamhet till förmån för barn, ungdomar 
och personer som har funktionsnedsättning. Begreppet utveckla av-
såg att markera att fondens ändamål är framåtsyftande och att stöd 
ur fonden ska stimulera till utveckling och prövning av nya idéer. 
Genom att begreppet stödja lades till skulle fonden också i fort-
sättningen få möjlighet att – utan särskilt utvecklingskrav – lämna 
stöd till bl.a. investeringar. 

Regeringen omarbetade i den efterföljande propositionen utred-
ningens förslag om att stöd ur fonden skulle gå till att utveckla och 
stödja verksamhet för målgrupperna till att stöd i första hand ska gå 
till verksamhet som är nyskapande och utvecklande för målgrupp-
erna. Regeringen uttalade i detta sammanhang bl.a. följande 
(prop. 1993/94:124 s. 20 f.). 

Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning har alltid varit framåtsyftande. 
En strävan har varit att stimulera till utveckling och prövande av nya 
idéer. Från denna utgångspunkt innebär nuvarande praxis – att i vissa 
fall ge stöd åt verksamhet utan krav på förnyelse och utveckling – ett 
avsteg från den principiella inriktningen av ändamålet.  

Regeringens förslag har som utgångspunkt att stöd ur arvsfonden inte 
får ges till befintlig och kontinuerlig verksamhet. Enligt regeringens 
uppfattning kan det dock även finnas investeringsbehov inom de 
ifrågavarande målgruppernas verksamhet som är särskilt angelägna att 
stödja och som inte finansieras genom statliga bidrag. 

[…] 

Mot denna bakgrund anser regeringen att stöd ur Allmänna arvsfonden 
som huvudregel endast skall lämnas till förnyande och utvecklande verk-
samhet. Dessutom kan, om det bedöms som särskilt angeläget, stöd 
även kunna lämnas till ideella organisationers anläggningar, lokaler, 
inventarier och utrustning, om dessa behövs för att en verksamhet skall 
kunna utvecklas. Stödet skall då avse kostnader som inte kan täckas 
genom statliga bidrag. 
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Stöd ur Allmänna arvsfonden bör inte heller i fortsättningen få lämnas 
som ett allmänt drift- eller organisationsstöd. 

Regeringens förslag antogs av riksdagen och det följer därför numera 
av 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden att stöd ur 
fonden i första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande 
och utvecklande. Sådant stöd får också, om det bedöms som särskilt 
angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning (andra men-
ingen). 

Det stöd som regleras i paragrafens första mening kallas ofta 
projektstöd. Stödet som avses i den andra meningen benämns av 
Arvsfondsdelegationen som lokalstöd. 

Med begreppet nyskapande och utvecklande verksamhet avsåg 
regeringen att markera att fondens ändamål är framåtsyftande och 
att stöd ur fonden ska stimulera till verksamhet som innebär utveckling 
och prövande av nya idéer. Regeringen anförde (prop. 1993/94:124 
s. 37 f.) att det för stöd till anläggningar eller lokaler (inköp, ny-, om- 
eller tillbyggnad) och utrustning, krävs att investeringarna behövs för 
att en verksamhet ska kunna utvecklas. Regeringen uttalade vidare att 
stöd ur fonden inte får fungera som ett allmänt stöd till en löpande 
verksamhet.  

I detta sammanhang kan också nämnas bestämmelsen i 9 a § lagen 
om Allmänna arvsfonden. Av denna paragraf följer att en organisa-
tion som beviljas lokalstöd i normalfallet ska förbinda sig att under 
minst tio år använda den lokal eller den anläggning som stödet avser 
för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet be-
viljades. Den tioåriga förbindelsen behandlas i kapitel 8 och berörs 
därför inte närmare i detta kapitel.  

4.2.3 Arvsfondsdelegationens praxis 

Bakgrund 

Fram till år 1969 var regeringen enda beslutande organ i frågor om 
stöd ur Allmänna arvsfonden. Genom en lagändring öppnades då en 
möjlighet för regeringen att i vissa fall delegera beslutanderätten till 
en underordnad myndighet.  
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Vid införandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden 
1994 ansåg regeringen att det fanns skäl att delegera arvsfonds-
ärenden som typiskt sett inte krävde ställningstaganden från reger-
ingen till en särskild myndighet. Mot denna bakgrund inrättades 
Arvsfondsdelegationen, som sedan 2004 beslutar om allt stöd ur 
fonden. Arvsfondsdelegationen har sedan övertagandet av denna be-
slutsfunktion vidareutvecklat den praxis som regeringen tidigare 
etablerat. Utöver de ovan redovisade lagstadgade kriterierna för stöd 
i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden har det i beslutspraxis utarbetats 
ytterligare kriterier för stöd. Nedan följer en redovisning av Arvs-
fondsdelegationens nuvarande praxis för beviljande av stöd ur fonden.  

På Allmänna arvsfondens webbplats och i Arvsfondsdelegationens 
årliga verksamhetsberättelser beskrivs de kriterier som delegationen 
tillämpar i sin praxis. Vi har också inhämtat uppgifter om innehållet 
i praxis genom Arvsfondsdelegationens representant som är expert i 
denna utredning.  

I redovisningen nedan avseende innehållet i Arvsfondsdelegationens 
praxis används begreppet ”projekt” för att beskriva praxis. I detta 
sammanhang används begreppet både för projekt- och lokalstöds-
verksamhet, dvs. de övergripande kriterierna för stöd tillämpas för 
båda stödformerna. Kriterierna presenteras i den ordning de anges 
på Allmänna arvsfondens webbplats.  

De övergripande kriterierna för stöd 

1. Målgruppen ska vara delaktig 

Projektets målgrupper ska vara aktiva i projektet från start till slut. 
Det är målgruppernas behov som ska styra projektets syfte och mål. 
För varje stödansökan görs en bedömning i vilken utsträckning barn, 
ungdomar eller personer som har funktionsnedsättning själva är del-
aktiga i planeringen och genomförandet av projektet. Projektet ska 
vara efterfrågat av målgruppen och målgruppen ska helst ha varit 
delaktig i att ta fram själva ansökan. Målgruppen ska också ha en 
aktiv roll i verksamheten efter projektets slut. Om inte den sökande 
organisationen utgörs av målgruppen ska organisationen kunna be-
skriva hur den har undersökt målgruppens behov och hur väl verk-
samheten motsvarar behoven samt hur målgruppens idéer och per-
spektiv har tagits till vara i utformningen av verksamheten.  
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2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande 

Kravet på att en verksamhet ska vara nyskapade och utvecklande 
följer som ovan angetts av 6 § lagen om Allmänna arvsfonden. En 
nyskapande och utvecklande verksamhet kan enligt Arvsfondsdele-
gationens praxis t.ex. vara att en ny metod prövas eller att en helt ny 
verksamhet startas. En redan existerande verksamhet kan uppfylla 
kravet om den vänder sig till en ny målgrupp eller utvecklar verk-
samheten i en ny riktning. Det kan också vara nyskapande och 
utvecklande att pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya 
former av mötesplatser. Om relevanta erfarenheter från liknande 
metodutveckling finns tillgängliga och kan användas av den sökande 
organisationen kan detta vara ett skäl för avslag på stödansökan. 
Graden av nyskapande måste vidare sättas i ett sammanhang för att 
kunna bedömas, dvs. en idé är nyskapande i förhållande till någon 
annat som görs eller inte görs. 

Kraven på särskilda skäl för att bevilja stöd till offentlig huvud-
man innebär att det i de fallen ställs särskilt höga krav på att projektet 
är nyskapande och att det bedrivs i nära samarbete med en ideell 
organisation. 

3. Det ska finnas en plan för överlevnad 

Det ska finnas en plan över hur verksamheten eller metoden lever 
vidare efter projektets slut samt för hur projektets erfarenheter tas 
till vara och sprids. Det ska alltså finnas förutsättningar för att verk-
samheten ska kunna leva vidare när finansieringen från fonden upp-
hör och en plan för överlevnad ska bifogas ansökan om stöd. Exem-
pel på hur en verksamhet kan överleva är att projektet inlemmas i 
den stödmottagande organisationens ordinarie verksamhet. Ett pro-
jekt kan också leva vidare om någon annan aktör tar över verksam-
heten från den projektägande organisationen. Kriteriet kan också 
vara uppfyllt om organisationen sprider metoder som har utvecklats 
i projektet.  
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Demokrativillkor 

Utöver att uppfylla de tre ovan beskrivna övergripande kriterierna 
måste verksamheter som söker stöd ur Allmänna arvsfonden vila på 
en demokratisk grund. Detta tillkommande kriterium beskrivs och 
behandlas närmare i avsnitt 5.2.1 och berörs därför inte i detta sam-
manhang.  

Närmare om projektstöd 

I fråga om stöd till projekt tillämpas som framgått ovan de tre över-
gripande kriterierna för stöd samt det ovan angivna demokrati-
villkoret. För projektstöd ställs det i övrigt som särskilt krav att 
ideella organisationer måste ha funnits i minst ett år för att få stöd 
ur fonden. Vidare ges som huvudregel stöd för en projekttid om 
maximalt tre år.  

Den praxis som Arvsfondsdelegationen tillämpar i dag vad gäller 
kriteriet nyskapade och utvecklande för projektstöd innebär att det 
inte finns något krav på att projektet är unikt för hela riket för att 
vara stödberättigat, men en bedömning görs utifrån geografiska och 
demografiska förutsättningar i olika delar av landet. Om en organisa-
tion vill göra något som är helt nytt just för den organisationen, men 
som redan är etablerat under liknande förutsättningar i andra delar 
av landet bedöms projektet enligt praxis som inte tillräckligt nyskap-
ande.  

Stöd kan ges till en förstudie till ett projekt om ämnet är särskilt 
komplicerat eller om projektidén är mycket omfattande. Stöd till en 
förstudie beviljas inte för normalt förarbete inför en ansökan, som 
t.ex. för att undersöka målgruppens intresse och delaktighet eller för 
finna samarbetspartners. En förstudie garanterar inte stöd för ett 
efterföljande projekt. En förstudie kan som längst pågå under sex 
månader och stöd ges som högst med 500 000 kronor. 
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Närmare om lokalstöd 

Stödformen lokalstöd innebär att en organisation kan erhålla stöd 
för ny, om- och tillbyggnad av en lokal eller anläggning som behövs 
för att driva en nyskapande och utvecklande verksamhet. Som an-
getts ovan kan sådant stöd inte ges till en offentlig huvudman. Av 
Arvsfondsdelegationens praxis följer att delegationen även för lokal-
stöd tillämpar de ovan redovisade övergripande kriterierna för stöd 
samt det ovan angivna demokrativillkoret. Vad gäller kriteriet om 
nyskapande och utvecklande verksamhet anges på Allmänna arvs-
fondens webbplats att verksamheten som planeras i lokalen eller 
anläggningen ska vara nyskapande och utvecklande på orten, och 
tydligt skilja sig från den sökande organisationens vanliga verksam-
het. Arvsfondsdelegationen tillämpar en regel om en mils radie för 
att bedöma om verksamhet är nyskapande och utvecklande på orten. 
Hänsyn tas alltså till att förutsättningarna skiljer sig åt på olika orter. 
Kravet på nyskapande och utvecklande i fråga om lokalstöd kan också 
innebära att organisationen aktivt riktar sig till en ny målgrupp.  

Kravet på nyskapande och utvecklande verksamhet innebär att 
stöd inte ges till sedvanligt underhåll eller reparationer, t.ex. byte av 
värmesystem, omläggning av tak eller målning. Inte heller ges stöd 
för utbyggnad av lokaler p.g.a. att föreningen har fått fler medlem-
mar. Vidare ges inte stöd till ombyggnation i syfte att tillgänglig-
hetsanpassa en lokal, om inte tillgänglighetsanpassningen är en del 
av en ny verksamhet.  

Lokalstöd ges inte heller för inköp av lös utrustning t.ex. möbler 
eller flyttbara anläggningar, såsom tält, flytbryggor eller snökanoner. 
Sökanden kan emellertid beviljas lokalstöd för utrustning som har en 
avskrivningstid på minst tio år om den är fast installerad i en byggnad. 
I detta sammanhang kan nämnas att inom ramen för ett projektstöd 
kan dock ersättning ges för inköp av lös utrustning, som t.ex. datorer 
eller kameror, som behövs för att projektet ska kunna genomföras. 

Tidigare fanns det inget fastställt maxbelopp för lokalstöd, men 
sökanden kunde som högst beviljas stöd motsvarande 75 procent av 
totalkostnaden för byggnationen. Sedan december 2017 kan sökan-
den i normalfallet beviljas upp till 70 procent av totala godkända 
kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anlägg-
ning. Beviljat belopp kan dock högst uppgå till fem miljoner kronor 
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inklusive mervärdesskatt eller fyra miljoner kronor exklusive mer-
värdesskatt. Denna praxis kan frångås i enskilda fall. 

Arvsfondsdelegationen beviljar inte stöd till lokaler för verksam-
het som konkurrerar med kommunens eller annan offentlig huvud-
mans verksamhet. Inför samtliga beslut om bifall för lokalstöds-
ansökningar äger en dialog rum mellan Arvsfondsdelegationen och 
berörd kommun. 

Utöver de tre ovan listade övergripande kriterierna ställs också 
ytterligare villkor upp för lokalstöd i Arvsfondsdelegationens praxis. 

• Lokalen eller anläggningen ska ägas av den sökande föreningen 
eller hyras med långtidskontrakt.  

• Ideella föreningar och organisationer ska ha funnits i minst två år 
för att kunna få lokalstöd. 

• Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger stöd till ska 
vara tillgänglighetsanpassade för personer som har funktionsned-
sättning. 

• I fråga om lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av 
konstgräs uppställs vissa ytterligare villkor för stöd eftersom an-
vändningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är pro-
blematiskt ur miljösynpunkt; bl.a. krävs att föreningen ska sam-
råda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och 
deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat. 

4.2.4 Stödgivningen ur Allmänna arvsfonden 

Översikt över antalet ansökningar om stöd 

Antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat 
under senare år samtidigt som bifallsfrekvensen har ökat. Enligt 
Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 (s. 6) har 
det varit en medveten strategi att öka kvaliteten på inkommande 
ansökningar och att minska antalet ansökningar med låg potential 
att få stöd ur fonden genom att ge högkvalitativt stöd och ha ett 
coachande förhållningssätt gentemot bidragssökande organisationer. 
I verksamhetsberättelsen görs bedömningen att det i huvudsak är 
positivt att antalet ansökningar har minskat, eftersom kvaliteten i 
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ansökningarna har blivit bättre. De högre krav som ställs på an-
sökande organisationer till följd av att kraven på beslutsunderlag har 
höjts kan dock enligt verksamhetsberättelsen leda till att vissa ansök-
ningar med potential att beviljas stöd inte inkommer.  

I tabellerna 4.1 respektive 4.2 framgår antalet ansökningar och 
fördelning av bifall och avslag för de senaste åren. Statistiken har 
inhämtats från Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelser från 
2013–2017. 

 
 
Den beräknade bifallsfrekvensen i tabell 4.2 ovan avser inte bara nya 
ansökningar utan även fortsättningsansökningar och tilläggsansökningar. 
Genom en ny ansökan begär den sökande organisationen projekt-
stöd eller lokalstöd. Under 2016 började Arvsfondsdelegationen 
fatta fleråriga beslut för projektstöd. Tidigare fattades beslut för 
ett år i taget för fleråriga projekt och för att ett projektstöd då skulle 
kunna fortsätta ges efter det första projektåret krävdes att den sök-
ande organisationen inför varje nytt projektår gav in en fortsätt-
ningsansökan. Omställningen till fleråriga beslut gör det svårt att 
jämföra volymen beslutade medel och antal bifallsbeslut över åren. 
En tilläggsansökan är en ansökan om ytterligare medel än vad som 
redan beviljats för ett projekt eller en lokal. Statistiken i tabellerna 
ovan innehåller dessutom ansökningar och beslut för både projekt-
stöd och lokalstöd. Statistik avseende inkomna nya ansökningar 
samt antal bifallsbeslut och avslagsbeslut avseende nya ansökningar 
för projektstöd respektive lokalstöd framgår av tabellerna 4.3 och 
4.4. Statistiken har inhämtats direkt från Arvsfondsdelegationen.  
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Enligt Allmänna arvsfondens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 17) 
har skälen för att avslå ansökningar bl.a. varit att projekten inte har 
bedömts vara tillräckligt nyskapande, att ansökan kommit från offent-
lig huvudman utan samarbete med ideell organisation eller avsett 
verksamhet som redan finns som reguljär verksamhet. Andra ansök-
ningar har avslagits på grund av att de avsett kostnader för enstaka 
arrangemang, att de inte haft en rimlig plan för projektets överlevnad 
eller att ansökan kommit från enskilda personer eller nystartade 
föreningar. Någon statistik om fördelningen av avslagsgrunder finns 
enligt Arvsfondsdelegationen inte att tillgå. 

Fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden 

Under 2017 meddelades 369 bifallsbeslut om stöd ur Allmänna arvs-
fonden, varav 53 stycken utgjorde beslut om lokalstöd. Av de 597 mil-
joner kronor1 som fördelades under året utgjorde 484 miljoner kro-
nor projektstöd och 113 miljoner kronor lokalstöd. Av de nystartade 
                                                                                                                                                               
1 Om justeringar görs för att ett antal projekt tidsmässigt försköts till efter årsskiftet 2017/18, 
som en effekt av övergången till fleråriga beslut, är siffran 671 miljoner kronor. Mätt som 
fleråriga beslut fattade Arvsfondsdelegationen beslut om 1 011 miljoner kronor under 2017 
(Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 2017 s. 4) 
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projekt som beviljades stöd under 2017 hade 63 procent av de sök-
ande organisationerna inte fått medel ur fonden tidigare. Fördel-
ningen av antalet bifallsbeslut på olika kategorier av organisationer 
framgår av tabell 4.5 (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 
för 2017 s. 29). 

 
 
Arvsfondsdelegationen kan uppmärksamma en specifik målgrupp 
eller ett angeläget område genom särskilda satsningar. En särskild 
satsning innebär att delegationen under en period fokuserar särskilt 
på området eller målgruppen. Under tiden satsningen pågår genom-
förs särskilda kommunikationsinsatser för att få in fler ansökningar 
som överensstämmer med satsningens inriktning och syfte. I övrigt 
gäller samma krav som för övriga projekt. Under 2017 pågick en 
sådan satsning, den s.k. Nyanländasatsningen, som ska bidra till att 
underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktig-
het i samhälle. Satsningen lanserades under 2016 efter det att reger-
ingen i en tidigare skrivelse till riksdagen (skr. 2014/15:132) påtalat 
behovet av en sådan satsning. Under 2017 beviljades totalt 91 miljo-
ner kronor till projekt inom satsningen, varav 51 miljoner kronor 
gick till 38 nya projekt (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 
2017 s. 31).  



SOU 2018:70 Arvsfondsdelegationens stödgivning – reglering, praxis och arbetssätt 

55 

I regeringens skrivelser om redovisning av fördelning av medel 
från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 respektive budget-
året 2016 (skr. 2017/18:277 s. 7 och skr. 2016/17:211 s. 8) redovisas 
utdelningsbara och utdelade medel enligt vad som anges i tabell 4.6. 

* Efter korrigering av restituerade arvsmedel läggs en tiondel av de medel som tillfallit fonden under 
ett år till fondkapitalet enligt 2 § lagen om Allmänna arvsfonden. 

 
 
De utdelade medlen ligger väsentligt över de utdelningsbara medlen 
under 2016 och 2017. Detta förklaras av att Arvsfondsdelegationen 
från och med 2016 beslutar om projektmedel för tre år i taget i stället 
för, som tidigare, ett år i taget (skr. 2016/17:211 s. 8). För att jäm-
föra beslutsvolymen för 2016 och 2017 med tidigare år bör de fler-
åriga besluten beräknas som om de vore ettåriga. Med en sådan 
justering fördelades det under 2016 734 miljoner kronor i stöd 
(skr. 2016/17:211 s. 13). Motsvarande siffra för 2017 är 597 miljo-
ner kronor (skr. 2017/18:277 s. 12). Av detta framgår att beloppet 
för 2017 avviker från trenden av ökade stödvolymer under perioden 
2013–2016. Nedgången har enligt regeringen flera orsaker 
(skr. 2017/18:277 s. 12). Övergången från ettåriga till fleråriga beslut 
medförde att 43 projekt som annars skulle ha fått beslut om fortsatt 
finansiering ur Arvsfonden under 2017 flyttades framåt till 2018 för 
beslut eller godkännande. Övergången till fleråriga beslut medförde 
också att tid och resurser behövde avsättas till utveckling av nya 
rutiner och framtagande av beslutsunderlag. En tredje orsak till en 
minskad beslutsvolym var att det fanns ett rekryteringsbehov av 
handläggare för lokalstödsansökningar, vilket ledde till färre beslut. 
Samtliga orsaker bedöms av regeringen vara av engångs- eller extra-
ordinär karaktär. 
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Enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 
fanns det per 2017-12-31 ett belopp uppgående till 997 miljoner kro-
nor tillgängligt för delegationen att fatta beslut om under 2018 enligt 
tabellen nedan som visar utgående fritt kapital samt beslutade och 
utbetalda bidrag under året (Arvsfondsdelegationens verksamhets-
berättelse 2017 s. 10).  

 
 
Skillnaden i storlek mellan utdelningsbara medel i regeringens skriv-
else och utgående fritt kapital i Arvsfondsdelegationens verksam-
hetsberättelse beror på att outnyttjade utdelningsbara medel görs 
tillgängliga för utdelning under nästkommande år. På så sätt har det 
byggts upp en buffert av sparade disponibla medel från tidigare år. 
Arvsfondsdelegationen anger följande i sin verksamhetsberättelse 
för 2016 (s. 9 f.). 

Med tanke på att medelsinflödet till Allmänna arvsfonden är förenat 
med osäkerhet och att Arvsfondsdelegationen gör finansiella åtaganden 
upp till tre år är det nödvändigt med en buffert i form av sparade 
disponibla medel. Under en rad av år har denna buffert vuxit, trots att 
volymen beslutade medel har ökat med nästan 200 procent sedan 2004.  

Som delegationen redovisat i tidigare verksamhetsberättelser till regeringen 
bör volymen beviljade projektmedel de närmaste åren ligga på en nivå 
som gör att de sparade disponibla medlen minskar i en rimlig takt. 

Genom den högsta beslutsvolymen av arvsfondsprojekt någonsin (mätt 
i ettåriga beslut) och det faktum att Arvsfondsdelegationen började 
fatta fleråriga beslut 2016 minskade volymen disponibla medel för Arvs-
fondsdelegationen inför 2017 med 379 miljoner kronor till 1 037 miljo-
ner kronor. Om effekten av de fleråriga besluten räknas bort minskade 
volymen disponibla medel inför 2017 marginellt.  
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Trots att inflödet av medel genom dödsboavvecklingen var högre än 
någonsin tidigare minskade således det disponibla beloppet för Arvs-
fondsdelegationen att fatta beslut om under 2017, jämfört med året 
innan. Det påverkar inte Arvsfondsdelegationens verksamhet på kort 
sikt, tack var den buffert som finns i form av sparade disponibla medel. 
Däremot är det ett tecken på att volymen beviljade projektmedel nu är 
uppe på en nivå som motsvarar de nya medel som årligen görs disponibla 
för Arvsfondsdelegationen, d.v.s. det årliga inflödet av medel genom 
dödsboavveckling och direktavkastningen från Allmänna arvsfonden.  

I verksamhetsberättelsen för 2017 anges följande om de fleråriga 
beslutens effekt på volymen disponibla medel (s. 4). 

Omställningen till fleråriga beslut får även en effekt på volymen dispo-
nibla medel för Arvsfondsdelegationen att besluta om. Eftersom mer 
medel binds upp genom de fleråriga besluten minskar ”fria” medel att 
fatta beslut om. Det ger samtidigt en mer korrekt bild av hur mycket 
som delegationen kan investera i nya projekt. Totalt fanns vid årsskiftet 
2017/18 9792 miljoner kronor tillgängligt för Arvsfondsdelegationen att 
fatta beslut om under 2018. Beloppet är lägre än för tidigare år, men 
tillräckligt för att Arvsfondsdelegationen ska kunna fortsätta att finan-
siera utvecklingsprojekt över hela landet i samma utsträckning som tidi-
gare. 

Regeringens styrning  

Eftersom varken myndighetsinstruktion eller regleringsbrev finns i 
fråga om Arvsfondsdelegationens verksamhet är det lagen om All-
männa arvsfonden samt den tillhörande förordningen reglerar dele-
gationens verksamhet.3 Av nämnda lag följer att regeringen ska ange 
den kommande inriktningen av fondens stödgivning (31 § första 
stycket). 

Regeringen redovisar årligen i en skrivelse till riksdagen resul-
taten för Allmänna arvsfondens samlade verksamhet. I skrivelsen 
redovisas bl.a. hur medlen från Allmänna arvsfonden har fördelats. 
Regeringens skrivelse innehåller också den kommande inriktningen 
för stödet ur fonden i enlighet med nämnda lagrum. Regeringen 

                                                                                                                                                               
2 Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen är siffran rätteligen 997 miljoner kronor, den i 
citatet angivna siffran är ett skrivfel.  
3 I Kammarkollegiets regleringsbrev anges dock att kollegiet ska redovisa kostnader för be-
vakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och hand-
läggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. I detta regleringsbrev finns också ett åter-
rapporteringskrav med innebörden att myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla 
kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten. 
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anger här inriktningen på barnrättspolitiken, ungdomspolitiken och 
funktionshinderspolitiken. Regeringen tar i skrivelsen också upp 
områden som ses som särskilt angelägna att utveckla och prioritera 
när delegationen fördelar medel. I skrivelsen för 2016 (skr. 2016/17:211 
s. 53 f.) identifierar och beskriver regeringen tolv områden för fondens 
tre målgrupper som bör prioriteras vid Arvsfondsdelegationens 
medelsfördelning för året 2017. I skrivelsen framhålls att områdena 
har många beröringspunkter och att ett projekt kan innehålla delar 
som rör flera områden. De prioriterade områdena är projekt som 
syftar till att: stärka barnets rättigheter, öka delaktighet och stärka 
demokratin, förebygga våld, mobbning och trakasserier, främja ett 
stärkt föräldraskap, främja psykisk och fysisk hälsa ökad delaktighet 
i kulturlivet, främja etableringen på arbetsmarknaden, stärka rättig-
heterna för personer som har funktionsnedsättning, stärka förutsätt-
ningarna för nyanländas mottagande och etablering, ökad jämställd-
het och jämlikhet, ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre per-
soner som har funktionsnedsättning samt stärka inflytandet för barn 
och unga.  

Regeringens styrning får starkt genomslag i Arvsfondsdelegation-
ens fördelning av stöd. Enligt Arvsfondsdelegationens verksamhets-
berättelse för 2017 (s. 23) gick drygt 592 miljoner kronor av beslutat 
stöd under 2017 till projekt inom de av regeringen prioriterade om-
rådena, vilket motsvarar 99 procent av de medel Arvsfondsdelega-
tionen beslutade om under 2017. Sett till antalet var 362 av de projekt 
som beslutades under året inom de prioriterade områdena, vilket 
motsvarar 98 procent av samtliga projekt. Arvsfondsdelegationen 
påpekar dock i verksamhetsberättelsen att de prioriterade områdena 
har en både bred och övergripande inriktning.  

4.3 Arvsfondsdelegationens arbetssätt 

4.3.1 Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden 

Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna 
arvsfonden (8 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden). 
Ansökan om stöd ur fonden ska göras skriftligen, och innehålla de 
uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få 
stöd ur fonden (9 § nämnda lag). Enligt 10 § förordningen (2004:484) 



SOU 2018:70 Arvsfondsdelegationens stödgivning – reglering, praxis och arbetssätt 

59 

om Allmänna arvsfonden ska en ansökan om stöd ur fonden inne-
hålla en beskrivning av det ändamål (projekt) för vilket stöd söks, 
ekonomisk kalkyl, tid och plats för genomförandet och plan för 
dokumentation av projektet. Till ansökan ska i förekommande fall 
bifogas sökandens stadgar och senaste verksamhetsberättelse samt 
uppgifter om styrelsens sammansättning.  

På Allmänna arvsfondens webbplats finns förtryckta ansöknings-
blanketter som ska användas vid ansökan om stöd ur fonden. 
I blanketterna anges det närmare vilka uppgifter som efterfrågas. 
Ansökningsblanketten för projektstöd omfattar åtta sidor och inne-
håller flera frågor om projektet som sökanden ska besvara. Ansökan 
ska bl.a. innehålla en sammanfattning av projektet. Beskrivningen 
ska innehålla projektets syfte, mål, målgrupp, metod, viktigaste aktivi-
teter och överlevnad efter projektets slut. Sökanden ska bl.a. ange 
hur många ur projektets målgrupp som aktivt kommer att delta i 
projektets aktiviteter. Vidare ska anges hur många andra personer ur 
Arvsfondens målgrupper som kan uppskattas kan nås av projektets 
information, erfarenheter och resultat, genom t.ex. en föreläsning, 
en film eller en bok. Sökanden ska också beskriva projektets even-
tuella sekundära målgrupper (t.ex. anhöriga, yrkesgrupper, besluts-
fattare, allmänheten) och hur många av dessa som beräknas att nås 
genom projektet. Samarbetsparters och deras roller i projektets ska 
också anges och beskrivas. När det gäller de tre kriterierna nyskap-
ande och utvecklande, delaktighet och överlevnad ska sökanden 
lämna svar på flera frågor. Sökanden ska bl.a. beskriva vad som är 
nyskapande och utvecklande med projektet och hur det skiljer sig 
från vad sökanden eller andra aktörer redan gör eller har gjort. Sök-
anden ska dessutom besvara om projektidén kommer från målgrup-
pen själv, och om så inte är fallet var den kommer ifrån och hur 
sökanden har tagit reda på att målgruppen efterfrågar projektet. Mål-
gruppens roll i planeringen ska också anges och hur den ska nås. 
Sökanden ska också svara på vad som ska leva vidare efter avslutat 
projekt och hur den fortsatta verksamheten ska drivas samt vad sök-
anden ska göra under projekttiden för att skapa förutsättningar för 
att projektets resultat och erfarenheter ska kunna leva vidare efter 
projekttiden. I ansökan ställs även frågan om hur sökanden ska arbeta 
med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i projektet. Sökanden 
ombeds ange om det finns några grupper som kan vara svårare att 
inkludera i projektet eller som är särskilt viktiga att inkludera. 
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Genom att underteckna ansökan intygar sökanden att de lämnade 
uppgifterna är riktiga samt försäkrar att projektstödet kommer att 
användas enligt de uppgifter som lämnats. Genom undertecknandet 
bekräftar sökanden vidare att verksamheten i organisationen samt i 
det planerade projektet inte strider mot Arvsfondens krav på demo-
kratiska värderingar. Sökanden bekräftar samtidigt bl.a. att doku-
mentet Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden har 
lästs och godtagits. Innehållet i detta dokument behandlas närmare 
i kapitel 9 om kontroll av utbetalde medel och berörs därför inte i 
detta sammanhang.  

I ansökan om lokalstöd ska sökanden ge en kort sammanfattning 
av den verksamhet som det söks stöd för samt berätta kort om orten, 
föreningen och föreningens ordinarie verksamhet. Sökanden ska 
också svara på vad finns på orten i dag när det gäller lokaler, anlägg-
ningar och verksamheter inom det område som sökanden verkar. 
Vid ansökan om lokalstöd ska sökanden, i likhet med vad som är 
fallet för projektstöd, besvara frågor om verksamhetens mål och 
syfte samt målgrupp och dess delaktighet. När det gäller nyskap-
andegraden ska också ett flertal frågor besvaras, bl.a. om på vilket 
sätt verksamheten i den lokal som avses är nyskapande och utveck-
lande jämfört med lokaler/anläggningar och verksamheter som 
redan finns på orten och jämfört med den verksamhet som sökanden 
bedriver i dag. I fråga om överlevnad ska sökanden besvara hur den 
nya verksamheten ska kunna leva vidare i lokalen i minst tio år samt 
hur driften av den nya verksamheten och lokalen ska finansieras efter 
att byggnationen är färdigställd. I ansökningsblanketten för lokal-
stöd anges inte – till skillnad från projektstödsansökan – att verk-
samheten som ett villkor för att få stöd måste vila på demokratisk 
grund. Sökanden tillfrågas inte heller om hur denne ska arbeta med 
jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Ansökan ska underteck-
nas av organisationens firmatecknare. Någon försäkran om att lämnade 
uppgifter är riktiga och att stödet kommer att användas enligt upp-
gifterna i ansökan görs inte genom undertecknandet av ansökan, 
vilket alltså är en skillnad i förhållande till vad som är fallet för pro-
jektstöd. Inte heller godkänner sökanden genom undertecknandet 
de generella villkoren för stöd, utan detta görs först vid begäran om 
utbetalning av beviljat stöd (mer om detta, se kapitel 9). Här kan an-
märkas att de generella villkor för stöd som ska godkännas i samband 
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med ansökan om projektstöd även innehåller villkor tillämpliga för 
lokalstöd. 

De närmare kraven i fråga om budget, kostnadskalkyler och andra 
uppgifter som efterfrågas i ansökningsförfarandet för projekt- respek-
tive lokalstöd behandlas i kapitel 9. 

4.3.2 Handläggningen av ansökningar 

I takt med att Arvsfondsdelegationen hanterar allt större volymer av 
beslutade projektmedel har handläggningsrutinerna av ansökningar 
utvecklats under en rad av år i syfte att öka kvaliteten och effek-
tiviteten i beslutsfattandet. Handläggarna på Arvsfondsdelegations-
enheten vid Kammarkollegiet använder ett coachande arbetssätt, 
vilket innebär en löpande dialog under hela projektperioden med 
projektledare och andra representanter för den stödmottagande 
organisationen. I detta avsnitt beskrivs hur denna handläggning ser 
ut. Information om handläggningen har inhämtats i kontakter med 
Arvsfondsdelegationen. Handläggningsprocessen beskrivs också i 
Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen 
(2017:20, s. 39 ff.).  

Innan en ansökan görs kan en sökande genom ett frågeformulär 
pröva sin idé på Allmänna arvsfondens webbplats. Genom att svara 
på frågorna i testet kan sökanden få besked om det är lämpligt att 
skicka in en ansökan. Arvsfondsdelegationen har också en telefon-
jour som svarar på frågor från organisationer som är intresserade av 
att söka stöd.  

Efter att en ansökan har registrerats bedöms den av enhetschefen 
som avgör huruvida ansökan uppfyller de formella kriterierna. Om 
dessa kriterier är uppfyllda ges ansökan till en handläggare för kon-
troll om den är komplett. Om ansökan inte uppfyller kraven ska 
sökanden ges möjlighet att komplettera den (11 § förordningen om 
Allmänna arvsfonden). Bedöms ansökan kunna få bifall läses den av 
ytterligare en handläggare för diskussion med den ansvariga hand-
läggaren. Ansvarig handläggare bedömer om det finns behov av att 
ge råd och stöd till organisationen i ansökningsförfarandet. Om 
handläggaren t.ex. bedömer att ansökan inte är tillräcklig som be-
slutsunderlag, men ändå anser att den har potential att leda till ett 
projekt som kan få stöd ur fonden kontaktar handläggaren sökanden 
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med kompletterande frågor. Vidare kontaktas också uppgivna refe-
renser och samarbetspartners. Sökanden informeras vid ansöknings-
tillfället om att beslut i stödärendet kommer fattas ungefär sex 
månader från det att ansökan kommit in. 

Om handläggaren bedömer att en ansökan kommer att få bifall 
granskar en controller den budget som bifogats ansökan. Därefter 
föredras ansökan för ansvarig enhetschef i kvalitetsäkringssyfte. Ett 
beslutsunderlag författat av den ansvariga handläggaren skickas sedan 
till delegationens ledamöter en vecka innan delegationen samman-
träder. Vid sammanträdet föredras ansökan av den ansvariga hand-
läggaren och delegationen beslutar därefter om den ska beviljas eller 
inte. 

Om ansökan beviljas skickas ett meddelande om delegationens 
beslut till sökanden. Till meddelandet fogas de generella villkoren 
för stöd ur Allmänna arvsfonden, ett välkomstmeddelande med in-
bjudan till en obligatorisk introduktionsdag för projektledare samt 
information om hur användningen av medel ska redovisas.  

Skulle ansökan i stället avslås skickas ett meddelande om beslut 
med detta innehåll till sökanden. Skälen för Arvsfondsdelegationens 
avgörande anges kortfattat, t.ex. att projektet inte bedöms vara till-
räckligt nyskapande samt att förutsättningarna för projektets genom-
förande är svaga. En annan avslagsgrund kan vara att projektet bedöms 
vara en del av den sökande organisationens ordinarie verksamhet.  

Som nämnts ovan kan ett projekt enligt praxis beviljas stöd ur 
Allmänna arvsfonden under normalt högst tre år. Som angetts ovan 
påbörjades 2016 en övergång till fleråriga projektstödsbeslut, vilket 
innebär att delegationen beslutar vid ett tillfälle genom ett s.k. ram-
beslut att stöd ska utgå för hela projektperioden, i stället för att fatta 
årliga beslut om beviljande av stöd. Föregående års projektredovis-
ning ska dock godkännas innan medel ur Allmänna arvsfonden be-
talas ut för nästkommande år. Beslut om fortsatt utbetalning av stöd 
fattas av enhetschefen vid Arvsfonsdelegationsenheten vid Kammar-
kollegiet. 
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4.3.3 Uppföljning och utvärdering av beviljat stöd 

Av 11 § lagen om Allmänna arvsfonden följer att den som beviljas 
stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen 
skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna 
det underlag som behövs för granskningen av redovisningen. I de 
generella villkoren för stöd ur Allmänna arvsfonden finns en mer 
ingående reglering för hur mottagna medel ska redovisas. Redovis-
ningsskyldigheten och Arvsfondsdelegationens kontroll av den verk-
samhet som har beviljats stöd behandlas närmare i kapitel 9 och 
berörs därför inte närmare i denna framställning.  

Efter att en ansökan har beviljats har handläggarna på Arvsfonds-
delegationsenheten återkommande kontakter med stödmottagaren 
under den tid som projektet pågår. Handläggarna kan i denna kon-
takt ge råd och hjälp till stödmottagaren vid behov. En handläggare 
ansvarar för mellan 40–90 pågående projekt. Ett antal projekt besöks 
också av handläggaren i studiesyfte men även för kontroll av att 
projektet drivs enligt plan.  

På Allmänna arvsfondens webbplats har alla projekt- och lokal-
stödsverksamheter en egen sida. Där beskrivs verksamheten med 
kontaktinformation till stödmottagaren. Informationen syftar till 
att sprida kunskap om de projekt som har fått stöd och vad ut-
betalade medel används till. 

Enligt 7 a § lagen om Allmänna arvsfonden ska Arvsfondsdelega-
tionen ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av 
beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska som huvudregel veten-
skaplig expertis anlitas. Arvsfondsdelegationen låter därför forskare 
utvärdera ett antal projekt varje år, för att ta tillvara de kunskaper, 
erfarenheter och resultat som projekten genererat. 

Arvsfondsdelegationen granskar de avslutade projektens slutredo-
visningar särskilt och grupperar dem i fyra olika kategorier. Kate-
goriseringen görs utifrån slutredovisningen samt kompletterande 
diskussioner med de avslutade projekten. Den slutliga kategoriseringen 
görs minst fyra månader efter det att stödet ur fonden har upphört. 
Syftet med granskningen av slutredovisningarna är att kontrollera 
att medlen har använts för avsett ändamål, att följa upp i vilken 
omfattning projekten lever vidare samt ge kunskap om hur ut-
betalade medel lämnar spår. Under 2017 har totalt 155 projektstöd 
(lokalstödsprojekt ingår inte i denna summa) slutredovisats och 
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kategoriserats av Arvsfondsdelegationen, vilket redogörs för i myn-
dighetens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 41 ff.). I kategori ett 
ingår de projekt som inte lyckats genomföra den verksamhet som de 
hade beviljats medel för. Sex av de slutredovisade projekten pla-
cerades i denna kategori. I kategori två finns de projekt som genom-
fört projektverksamheten enligt plan, men vars verksamhet inte 
lever vidare på ett tydligt sätt efter projektets slut. I denna kategori 
placerades 65 av projekten. I den tredje kategorin finns projekt som 
har tagit fram en metod eller ett nytt arbetssätt som sedan används i 
organisationen eller av aktörer utanför organisationen och vars 
erfarenheter tas tillvara på ett tydligt sätt, även om det kan vara svårt 
att få en uppfattning om i vilken utsträckning detta sker. Av de 
slutredovisade projekten placerades 32 stycken i denna kategori. 
I den fjärde kategorin finns projekt där verksamheter lever vidare 
helt eller delvis och finansieras av organisationen själv eller av kom-
mun, landsting, avgifter eller via statliga medel. I denna kategori 
placerades 52 projekt, varav majoriteten hade någon form av finan-
siering av offentlig sektor. Uppföljningen av redovisade projekt för 
2017 visar således att 54 procent av projektens verksamhet lever 
vidare i någon form (kategorierna tre och fyra). Under den senaste 
elvaårsperioden har 1 505 avslutade projekt kategoriserats på det 
beskrivna sättet. Av projekten lever drygt 50 procent vidare vid tid-
punkten för kansliets granskning.  

Arvsfondsdelegationen initierar även utvärderingar som utförs av 
forskare inom det aktuella området. En viktig del i dessa utvär-
deringar är att kategorisera överlevnaden i de projekt som utvärderas. 
Kategoriseringen görs på samma sätt som i Arvsfondsdelegationens 
egna uppföljningar. Forskarna använder sig av bl.a. projektens doku-
mentation, enkäter samt intervjuer i detta arbete. I Arvsfonds-
delegationens verksamhetsberättelse för 2017 redovisas utvärderings-
verksamhet som skett under året (s. 44 f.). Under 2017 avslutades 
67 stycken utvärderingar och kategoriseringen omfattade 96 pro-
jekt. Av dessa projekt återfanns 42 stycken i kategorierna tre eller 
fyra, dvs. cirka 44 procent av projekten överlevde i någon form efter 
avslutat stöd. Den största delen av de utvärderade projekten, 50 stycken 
återfanns i kategori två. En förklaring till varför andelen projekt som 
överlever är något lägre än Arvsfondsdelegationens egen uppföljning 
är enligt myndigheten att en av utvärderingarna som slutfördes 2017 
omfattar projekt som till stor del genomfördes för mer än tio år 
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sedan. I verksamhetsberättelsen för 2017 framgår vidare att under 
elva år, 2007–2017, har 1 205 projekt kategoriserats av anlitade forskare 
utifrån deras grad av överlevnad. De projekt som utvärderats av 
forskarna har fått stöd ur fonden under perioden 1994–2017. Enligt 
forskarnas bedömning lever drygt 48 procent (584 projekt) vidare i 
någon form efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden har 
upphört. Att även denna överlevnadsgrad är lägre än den som Arvs-
fondsdelegationen konstaterat i sin egen uppföljning kan enligt 
myndigheten bero på att de projekt som följts upp följt upp går 
längre tillbaka i tiden och att projekt som beviljas medel i dag ska ha 
en plan för överlevnad, till skillnad från vad som tidigare var fallet. 
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5 Demokrativillkor i lagstiftningen 

5.1 Inledning 

För många statsbidrag gäller ett krav på att sökande organisationer 
måste respektera demokratiska värderingar för att komma i fråga för 
bidraget. Något sådant lagstadgat demokrativillkor finns inte för 
Allmänna arvsfondens stödgivning. Arvsfondsdelegationen tillämpar 
dock i sin praxis ett demokrativillkor. 

Vi har fått i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som 
säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respek-
terar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas 
stöd ur fonden. Förslaget i den delen redovisas i avsnitt 7.4. Som en 
bakgrund till uppdraget i denna del redovisas i detta kapitel ett urval 
av de demokrativillkor som tillämpas i svensk lagstiftning. Kapitlet 
innehåller också en redogörelse för innebörden av begreppet demo-
kratiska värderingar. 

5.2 Demokrativillkor som förutsättning 
för statsbidrag m.m. 

5.2.1 Arvsfondsdelegationens demokrativillkor 

Som framgått innehåller lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden 
och den tillhörande förordningen inte något krav på att en orga-
nisation måste uppfylla ett demokrativillkor för att kunna beviljas 
stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationen ställer dock i 
sin praxis upp ett sådant villkor. För att en organisation ska få stöd 
ur fonden krävs enligt detta villkor att: 

• organisationens föreskrifter inte strider mot demokratins idéer, 

• organisationen bedriver sin verksamhet på demokratisk grund, 
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• organisationen avser att driva projektet på demokratisk grund, 
och att 

• den sökande organisationen har en demokratisk struktur, om den 
är en ideell förening. 

I det informationsmaterial som Arvsfondsdelegationen har tagit fram 
anges också att verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden 
måste vila på demokratisk grund, dvs. att verksamheten ska styras av 
följande värderingar: 

• Lika rättigheter och möjligheter – Alla människor ska ha lika rättig-
heter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. 

• Delaktighet och inflytande – Möjligheter för alla i projektet att ha 
insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel 
handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på. 

• Inkludering – Aktivt arbete för att var och en ska känna sig väl-
kommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering 
innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, dvs. att 
alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten 
bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och 
kommunikation. 

Det har hittills inte förekommit att en organisation har fått avslag på 
en ansökan om stöd ur fonden på den grunden att organisationen 
inte uppfyller demokrativillkoret. Det har inte heller förekommit att 
delegationen har avbrutit utbetalningar av vare sig projekt- eller lokal-
stöd, eller krävt återbetalning av utbetalt stöd, till följd av att det 
efter att en ansökan har beviljats visat sig att demokrativillkoret inte 
är uppfyllt. 

Arvsfondsdelegationen har också utarbetat en demokratihand-
bok med tips och råd om hur intresserade kan starta en förening och 
hur arbetet i en förening kan se ut bl.a. vad avser tillgänglighet, del-
aktighet och inkludering. 
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5.2.2 Statligt stöd till det civila samhällets organisationer 

Regeringens proposition En politik för det civila samhället 

I propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55 
s. 148) anges ett antal strukturella villkor som enligt regeringen bör 
gälla som grundläggande förutsättningar för statliga organisations-
bidrag till organisationer inom det civila samhället och andra statliga 
bidrag av motsvarande karaktär. Enligt propositionen bör villkoren 
successivt införas i samband med att bidragssystemen ses över och 
förändras. Tre av de strukturella villkoren tar sikte på demokrati-
frågor, nämligen villkoren att den mottagande organisationen 

– har ett syfte som överensstämmer med syftet för bidraget och som 
är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt sam-
hälle, 

– är demokratiskt uppbyggd, och 

– i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive prin-
ciperna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund 
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning samt ålder, om det inte finns ett legitimt ändamål 
för särbehandling. 

Villkoret att organisationens syfte inte får strida mot de värderingar 
som präglar ett demokratiskt samhälle bör enligt propositionen förstås 
så att syftet ska vara förenligt med principerna om det demokratiska 
styrelseskicket, respekt för de mänskliga rättigheterna, icke-diskri-
minering och jämställdhet samt att rasism ska motverkas (a. prop. 
s. 155 f.). 

Att en organisation är demokratiskt uppbyggd innebär enligt pro-
positionen bl.a. att den är medlemsbaserad, dvs. att den har enskilda 
medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är 
demokratiskt uppbyggda. Organisationen ska ha antagit stadgar och 
vara demokratiskt organiserad. Föreningen ska vara organiserad 
enligt traditionell föreningsmodell med öppet medlemskap och vara 
demokratiskt uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksam-
heten. Stadgarna bör bl.a. reglera hur beslut fattas, hur föreningen 
företräds, hur ansvar kan utkrävas, hur stadgarna kan ändras och vad 
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som krävs för att upplösa föreningen. För att en ideell förening ska 
anses vara demokratiskt uppbyggd brukar det också krävas att den 
leds av en styrelse som sköter föreningens angelägenheter för med-
lemmarnas räkning. Stiftelser har inte en demokratisk form i den 
mening som villkoret avser. Enligt propositionen bör stiftelser inte 
uteslutas från möjligheten att tilldelas verksamhets- eller projekt-
bidrag. Vad gäller organisationsbidragen bör dock kravet på demo-
kratisk struktur upprätthållas (s. 156 f.).  

Av propositionen framgår att kravet på att en organisation i sin 
verksamhet ska respektera demokratins idéer omfattar samma frågor 
som villkoret att syftet ska vara förenligt med de värderingar som 
präglar ett demokratiskt samhälle (se ovan). Eftersom det kan finnas 
en skillnad mellan en organisations uttryckliga syfte, t.ex. enligt 
stadgarna, och dess faktiska verksamhet är det i grunden fråga om två 
olika villkor. Enligt propositionen är det viktigt principiellt, sym-
boliskt och praktiskt sett att det nämns uttryckligen i villkoret att 
respekt för demokratins idéer omfattar att principerna om jämställd-
het och förbud mot diskriminering ska följas. Villkoret blir också 
tydligare genom att det uttryckligen sägs vad villkoret innebär. Diskri-
mineringsgrunderna är hämtade ur diskrimineringslagen (2008:567). 
Det är inte uteslutet att bidrag kan ges till en organisation vars 
verksamhet enbart riktar sig till exempelvis kvinnor, män eller ung-
domar under förutsättning att det finnas ett legitimt ändamål för 
detta, t.ex. med hänsyn till organisationens syfte (a. prop. s. 157 f.). 

Regeringen anförde under rubriken Uppföljning av strukturella 
villkor för statsbidrag bl.a. följande (a. prop. s. 164). 

En särskild fråga är hur strukturella villkor kan följas upp av den bi-
dragsfördelande myndigheten. Detta är särskilt viktigt att överväga när 
det gäller villkoren om att organisationens syfte inte får strida mot demo-
kratins idéer och att organisationen i sin verksamhet ska respektera 
demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud 
mot diskriminering. 

Strukturella villkor som gäller organisationens struktur och omfattning 
bör prövas årligen. I denna prövning bör det ingå att myndigheten 
granskar om organisationen bedrivit verksamhet i linje med syftet för 
statsbidraget, […] att beslutsfattandet skett i demokratisk ordning m.m. 
För att kontrollera att sådana villkor följts bör bidragsmyndigheten bl.a. 
studera organisationens stadgar, verksamhetsberättelse, årsbokslut och 
årsmötesprotokoll. 
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Även om myndigheterna bör avhålla sig från att granska de register som 
organisationer inom det civila samhället för över sina medlemmar, så 
kan de be om uppgifter om medlemsantal samt statistik över köns-
mässig fördelning bland medlemmarna och i organisationens beslutande 
organ. I den mån sådana uppgifter finns tillgängliga bör organisationen 
även kunna uppge åldersmässig fördelning och fördelning mellan 
svenskfödda och utlandsfödda bland medlemmar och förtroendevalda. 
Vidare kan det vara aktuellt att be en organisation redovisa i vilken mån 
den genomför aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och upp-
nå större jämlikhet och jämställdhet i organisationen, t.ex. om den har 
en jämställdhetsplan eller likabehandlingsplan. 

För att granskningen av de strukturella villkoren ska fungera är det av 
stor vikt att myndigheten är mycket tydlig med vilka villkor som gäller 
för ett bidrag, vad de innebär och vilken typ av rapportering som krävs 
om hur villkoren följs. 

Demokrativillkor som baseras på den modell som anges i den redo-
visade propositionen har införts i bl.a. förordningen (2011:1062) om 
statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. 
I förordningen anges som förutsättning för statsbidrag att den mot-
tagande organisationen har antagit stadgar och är demokratiskt 
organiserad (3 § första stycket 4) samt att den i sin verksamhet respek-
terar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot dis-
kriminering (3 § första stycket 6). Vidare anges att den mottagande 
organisationen är återbetalningsskyldig bl.a. om den orsakat att bi-
draget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller om 
mottagaren borde ha insett att bidraget har lämnats felaktigt eller 
med för högt belopp (17 §). Liknande villkor finns i t.ex. förord-
ningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk 
grund och förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet 
som värnar demokratin. Se vidare nedan under avsnittet statsbidrag 
beslutade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). 

Avslutningsvis kan också nämnas att det i promemorian En ny 
stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället 
(Ds 2018:4) föreslås att statsbidrag ska få lämnas för säkerhets-
höjande åtgärder inom det civila samhället. Ett villkor för att bidrag 
ska lämnas är enligt promemorians förslag att den sökande organisa-
tionen uppfyller ett demokrativillkor. Detta villkor är utformat med 
utgångspunkt i det demokrativillkor som regeringen föreslagit i den 
ovan nämnda propositionen. 
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Översyn av visst statligt stöd till det civila samhället 

I augusti 2014 tillsattes en utredning som fick i uppdrag att göra en 
översyn av de statliga stöden till organisationer inom det civila sam-
hället på områdena integration, diskriminering, främlingsfientlighet, 
homofobi och andra former av intolerans samt nationella minori-
teter. Resultatet av översynen presenterades i promemorian Statligt 
stöd till civila samhället – en översyn av fyra bidragsförordningar samt 
stödet till Exit (Ds 2015:38). Promemorian berör svårigheterna att på 
ett rättssäkert sätt bedöma om en organisation har ett syfte som är 
förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle 
och om en organisation i sin verksamhet respekterar demokratins 
idéer. I promemorian anges bl.a. följande (s. 100). 

Formuleringen ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer” bör i 
första hand tolkas så att kravet gäller respekt för demokratins idéer, inte 
att staten ställer krav på att organisationerna aktivt ska verka för demo-
kratins idéer med löpande program och verksamheter. Respekt för demo-
kratins idéer innebär att verksamheten inte får bryta mot dem. Det kan 
här röra sig om svåra avvägningar. Enligt svensk lagstiftning är inte 
individens odemokratiska idéer olagliga, men att organisera sig och 
planera en verksamhet för att aktivt arbeta mot homosexuellas rättig-
heter eller mot etniska eller religiösa gruppers rättigheter, för att sprida 
rasistiska idéer eller för att avskaffa det demokratiska styrelseskicket ska 
inte vara statsbidragsberättigat. 

Enligt promemorian ligger det i sakens natur att det knappast är 
möjligt att formulera en mer konkret definition än vad som gjorts i 
den tidigare propositionen som samtidigt har samma breda uppslut-
ning. I promemorian föreslås därför att demokrativillkoren ska vara 
kvar med oförändrad utformning. De dokument som bör granskas 
för att kontrollera demokrativillkoren är enligt promemorian den 
sökande organisationens stadgar, policydokument, verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, aktioner och aktiviteter samt presentationen på 
Internet. Promemorian har remissbehandlats. Vid remissbehand-
lingen framfördes bl.a. att det skulle innebära en alltför resurskräv-
ande kontroll att granska alla de dokument som promemorian för-
ordar. 
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Statsbidrag beslutade av MUCF 

Demokrativillkoret i förordningar och praxis 

MUCF är en myndighet under Utbildningsdepartementet, för frågor 
som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. 
Myndigheten har genom instruktion, regleringsbrev, förordningar 
och särskilda regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag främst till 
ideella organisationer och kommuner. Myndigheten beslutar bl.a. 
om bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisa-
tioner, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer. År 2016 för-
delade MUCF drygt 600 miljoner kronor till kommuner och olika 
organisationer i den civila sektorn. MUCF hanterar både projekt-
bidrag (till verksamheter som är avgränsade i tid och aktiviteter) och 
organisationsbidrag (till sökandens ordinarie och långsiktiga verk-
samhet). 

För fyra organisationsbidrag och sju projektbidrag som hand-
läggs av MUCF finns det i de förordningar som reglerar bidragen 
krav på att organisationerna ska ha en demokratisk uppbyggnad och 
bedriva verksamhet som inte strider mot demokratins idéer (sex av 
förordningarna), alternativt i sin verksamhet respektera demokratins 
idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (fem av 
förordningarna).  

Myndigheten handlägger också ett verksamhetsbidrag, för vilket 
det inte uppställs inte något demokrativillkor. Myndigheten tillämpar 
dock i sin beslutspraxis demokrativillkoren även för detta bidrag. 
MUCF framför i sin rapport Att verka demokratiskt – Redovisning 
av hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för stats-
bidrag (2017-09-05) att myndigheten tolkar in ett demokrativillkor 
i syftet med bidraget (s. 9). MUCF framför vidare att tillämpningen 
överensstämmer regeringens uttalanden i propositionen En politik 
för det civila samhället (2009/10:55) samt att det även finns stöd för 
denna tillämpning i förslaget till en ny förordning för statligt stöd 
till antidiskrimineringsverksamhet i utredningen Bättre skydd mot 
diskriminering (SOU 2016:87). 

MUCF prövar följaktligen dels om en organisation är demokra-
tiskt uppbyggd, dels om den i sin verksamhet respekterar demokra-
tins idéer. De två delarna prövas separat eftersom de inte alltid är 
sammankopplade med varandra, t.ex. kan en öppet rasistisk organi-
sation ha en demokratisk uppbyggnad (a. rapport s. 11).  
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MUCF prövar kravet om demokratisk uppbyggnad i fråga om 
ideella föreningar, men bedömer att det kravet inte är tillämpligt för 
andra associationsformer som kan söka bidrag (t.ex. stiftelser eller 
kommuner). Myndigheten utgår i sin prövning av detta villkor bl.a. 
från föreningens stadgar, protokoll och verksamhetsberättelser. Det 
ska t.ex. i föreningens stadgar framgå att majoritetsbeslut respek-
teras, att varje enskild medlem har rösträtt, att det finns en vald 
styrelse och revisor samt att medlemskapet är öppet och frivilligt 
(a. a. s. 11).  

När det gäller prövningen om en sökande organisation uppfyller 
villkoret om att i sin verksamhet respektera demokratins idéer tillämpade 
MUCF tidigare demokrativillkoret i en vidare betydelse. Om en 
organisation höll sig inom ramen för yttrandefriheten, med hänsyn 
till grundlagsskyddade rättigheter eller annan lagstiftning, ansågs 
verksamheten förenlig med demokratins idéer (a. a. s. 12).  

MUCF:s praxis i fråga om villkoret att bedriva en demokratisk 
verksamhet har utvecklats sedan hösten 2016. Myndigheten beslu-
tade då om en striktare tillämpning av detta villkor samt om mer 
ingående kontroller av stödmottagarna. Den nya restriktivare håll-
ningen innebär att det ska stå klart vid prövning och under pågående 
verksamhet att statsbidragen går till avsedda ändamål och att bidragen 
inte motverkar grundläggande samhälleliga värderingar. Bakgrunden 
till denna nya hållning är att det i några av de projekt och verksam-
heter har beviljats bidrag har framkommit uppgifter om att respek-
ten för demokratiska rättigheter, t.ex. jämställdhet och icke-diskri-
minering har brustit (a. a. s. 12). 

MUCF har sammanfattat de beslut som myndigheten har fattat 
med den mer restriktiva praxisen och har på sin webbplats gett exem-
pel på vad som anses vara i strid med demokratins idéer (a. a. s. 12 f.). 
Listan på exempel, som alltså inte är uttömmande, är följande. 

• I beslutade dokument, på webbsidor kopplade till organisationen 
eller i sociala media, får det inte finnas skrivningar eller på annat 
sätt uttryckas sådant som strider mot gällande lagstiftning (t.ex. 
yttrande- eller tryckfrihetslagstiftningen). 

• Företrädare för organisationen och inbjudna föreläsare ska respek-
tera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt 
som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat 
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på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsätt-
ning). 

• Verksamheten ska inte vara exkluderande för människor grundat 
på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsätt-
ning om det inte finns godtagbara skäl. 

Den nya och mer restriktiva tolkningen av demokratibegreppet har 
kommit till uttryck i myndighetens beslut fattade under 2016 och 2017.  

I ett av dessa beslutade MUCF att avslå en ansökan om orga-
nisationsstöd för bidragsåret 2017 till Sverigedemokratisk ungdom, 
SDU (beslut 2016-12-16, dnr 1255/16). I beslutet uttalade MUCF 
bl.a. att det av SDU:s idéprogram samt av organisationens politik 
kan utläsas att dess tolkning av svenskhet, vem som kan betraktas 
som svensk samt tolkning av nationalism inte är förenligt med respek-
ten för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskrimi-
nering. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som 
anförde bl.a. följande i sin dom (2017-05-23, mål nr 193–17).  

Förvaltningsrätten anser att det inte kan anses strida mot demokratins 
idéer att förespråka en restriktiv invandring. Av SDU:s idéprogram 
framgår bl.a. att organisationen är mycket kritisk till invandring och 
förespråkar en strikt och selektiv invandringspolitik. Programmet inne-
håller även generaliserande omdömen om invandrare och vissa utvalda 
grupper av nyanlända. Invandrare tillskrivs i huvudsak negativa egen-
skaper och det framgår även att SDU anser att invandring utgör ett hot 
mot den svenska nationella gemenskapen. De frågetecknen som upp-
kommer om SDU i sin verksamhet respekterar demokratins idéer får 
med hänsyn till bevisbördans placering ligga SDU till last. Förvaltnings-
rätten anser därmed, i likhet med MUCF, efter en sammantagen 
bedömning och med hänsyn till innehållet i SDU:s idéprogram att det 
inte är visat att SDU uppfyller kravet på att i sin verksamhet respektera 
demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 
Överklagandet ska därför avslås. 

Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Stockholm 
som avslog överklagandet och anslöt sig till förvaltningsrättens 
bedömning (2018-01-26, mål nr 3762–17). 
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Ett annat exempel på MUCF:s nya praxis från 2016 är ett beslut 
i vilket Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer för bidragsåret 2017 avslogs (be-
slut 2016-12-16, dnr 1439/16). I myndighetens motivering till avslags-
beslutet angavs bl.a. att det inte kan anses visat att SUM bedriver en 
verksamhet som respekterar demokratins idéer inklusive principerna 
om jämställdhet och förbud mot diskriminering; bl.a. anfördes att 
SUM och dess medlemsorganisationer vid olika tillfällen har pekats 
ut som en miljö där det förekommer individer som inte respekterar 
demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud 
mot diskriminering, samt att föreningen har kopplingar till andra 
organisationer som kan betraktas som icke förenliga med demokra-
tins idéer. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm 
som biföll överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet 
upphävdes och målet visades åter till MUCF för fortsatt handlägg-
ning och nytt beslut (2017-11-14, mål nr 192–17). 

Frågan i målet var om det hade visats att SUM i sin verksamhet 
respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot 
diskriminering, bl.a. vad gällde inbjudna föreläsare. Förvaltnings-
rätten uttalade bl.a. att det inte är helt klart hur uttrycket demokra-
tins idéer ska tolkas. Domstolen hänvisade här till propositionen En 
politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55 s. 155 ff.) där reger-
ingen nämner respekten för de mänskliga rättigheterna, icke-diskri-
minering, jämställdhet samt att rasism ska motverkas. Enligt förvalt-
ningsrättens mening fanns det inte någonting i det material som 
getts in av organisationen (bl.a. stadgar och verksamhetsberättelse) 
som skulle tyda på annat än att föreningen i sin verksamhet respek-
terar demokratins idéer. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att 
endast en av de föreläsare som MUCF ifrågasatte faktiskt hade del-
tagit i ett evenemang arrangerat av föreningen, och att MUCF inte 
hade exemplifierat vilka uttalanden föreläsaren skulle ha gjort eller 
på annat sätt preciserat sin uppgift i fråga om föreläsaren. Domstolen 
konstaterade också att övriga föreläsare antingen hade avbokats eller 
inte deltagit i ett arrangemang som föreningen ansvarade för. 
Förvaltningsrätten uttalade vidare följande. 

Det kan konstateras att det i och för sig har framkommit att de två 
avbokade föreläsarna har uttryckt sig på ett sätt som kan anses stå i strid 
med demokratins idéer och att dessa därför inte hade bort bjudas in av 
SUM. Förvaltningsrätten anser dock att enbart det faktum att de bjudits 
in – när de sedan avbokats – inte är tillräckligt för att anse att SUM i sin 
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verksamhet inte respekterar demokratins idéer. Vid denna bedömning 
beaktas även att de aktuella inbjudningarna ligger relativt långt tillbaka 
i tiden. Den av MUCF åberopade studien saknar – i de delar som är av 
intresse i detta mål – källhänvisningar, varför värdet av studien som be-
visning får anses högst begränsat. 

Förvaltningsrätten anser sammantaget att utredningen i målet inte visar 
annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, 
inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF har 
därför inte haft fog för att avslå SUM:s ansökan om statsbidrag på den 
anförda grunden. 

Efter att förvaltningsrätten återförvisat ärendet till MUCF för fort-
satt handläggning och nytt beslut prövade MUCF på nytt SUM:s 
ansökan om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för 
2017. Inför beslutet lät MUCF göra en förnyad granskning av SUM 
och dess medlemsorganisationer. MUCF konstaterade i sitt beslut 
av den 11 april 2018 (dnr 1439/16 och 0987/15) att medlemsfören-
ingar i SUM har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, 
som har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk 
extremism i sociala medier och som har dömts för bl.a. olaga hot. 
MUCF uttalade att en riksorganisation måste anstränga sig för att 
hålla sig uppdaterad om medlemsorganisationernas verksamhet och 
att det måste finnas en pågående ideologisk diskussion om vad riks-
organisationen står för och vilka krav som ställs på dess medlems-
föreningar. MUCF uttalade vidare att samtliga medlemsföreningar 
som förekommit i utredningen hade agerat i strid med demokratins 
idéer samt att de åtgärder som SUM hade vidtagit i detta avseende 
inte varit tillräckliga och att SUM inte kunnat visa att verksamheten 
bedrivs i enlighet med demokratins idéer. MUCF konstaterade 
vidare att SUM och i något fall en medlemsförening hade bjudit in 
och genomfört föreläsningar med föreläsare vars tidigare uttalanden 
och ideologi enligt MUCF:s bedömning strider mot demokratins 
idéer. Då SUM inte tydligt tagit avstånd från eller problematiserat 
uttalandena uppfyllde inte SUM inte heller i detta avseende kraven 
på att bedriva en verksamhet i enlighet med demokratins idéer. 
Vidare fann MUCF att det fanns en koppling mellan Muslimska 
brödraskapet och SUM. Muslimska brödraskapet är enligt MUCF:s 
bedömning inte att betrakta som en organisation som bedriver en 
verksamhet i enlighet med demokratins idéer. MUCF bedömde 
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därför även att SUM inte heller i det avseendet uppfyllde för-
ordningens krav på att bedriva en verksamhet i enlighet med 
demokratins idéer. Då myndigheten fann att SUM inte ansågs upp-
fylla kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer 
avslogs ansökan om statsbidrag för 2017. MUCF beslutade även att 
återkräva organisationsbidragen till SUM för åren 2011–2015. Efter-
som bidragen för dessa år låg långt tillbaka i tiden och slutredovis-
ningarna hade godkänts beslutade MUCF att efterge återkravet för 
de beviljade bidragen för dessa år. MUCF beslutade vidare att 2016 års 
statsbidrag till SUM på cirka 1,3 miljoner kronor skulle återbetalas. 
SUM har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i 
skrivande stund inte har avgjort målet (mål nr 9821–18). 

Ett ytterligare exempel på MUCF:s praxis i fråga om demokrati-
villkoren är myndighetens beslut våren 2017 om att kräva organisa-
tionen Sveriges Förenade Muslimer tillbaka på ett beviljat projekt-
bidrag enligt förordningen om statsbidrag till verksamhet mot rasism 
och liknande former av intolerans (beslut 2017-04-20, dnr 1220/16). 
MUCF:s utredning visade bl.a. att föreningen hade bjudit in före-
läsare som uttryckt åsikter om hur kvinnor ska agera och klä sig och 
som myndigheten bedömde vara icke-demokratiska och kränkande 
mot kvinnor. I beslutet om återkrav av projektbidrag uttalade MUCF 
bl.a. att de föreläsare som hade anlitats av föreningen uppenbart inte 
delar den värdegrund som gäller för en organisation som beviljats 
statsbidrag. Vidare fann myndigheten att de uttalanden som gjorts 
om kvinnor på föreläsningar arrangerade av föreningen strider mot 
demokratins idéer. Eftersom föreningen inte tydligt och entydigt 
tagit avstånd från uttalandena eller föreläsaren fann myndigheten att 
föreningen inte kan anses uppfylla kravet att bedriva en verksamhet 
i enlighet med demokratins idéer. Beslutet om projektbidrag är 
enligt tillämplig förordning inte överklagbart. 

Det finns även exempel på fall i MUCF:s senare praxis där en 
prövning av om demokrativillkoret är uppfyllt lett till beviljande av 
bidrag. MUCF beslöt t.ex. under hösten 2016 att bevilja ansökan om 
projektbidrag till Svenska muslimer för fred och rättvisa (beslut 2016-
10-20, dnr 0566/16). Bakgrunden till prövningen av om organisa-
tionens verksamhet stred mot demokratins idéer var att det till myn-
digheten hade inkommit uppgifter om att en företrädare för organi-
sationen diskriminerade utifrån grunden kön genom att vägra ta 
kvinnor i hand. MUCF bedömde att olika personer hälsar på olika 
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sätt och att sättet som den aktuella företrädaren hälsar på inte inne-
bar att organisationens verksamhet kunde anses strida mot demo-
kratins idéer. 

I sammanhanget kan också nämnas ett beslut från 2016 i vilket 
MUCF prövade demokratifrågan i ett ärende som rörde Turkiska 
Riksförbundet (beslut 2016-10-20, dnr 1295/15). Myndigheten hade 
fått kännedom om att en av organisationens styrelsemedlemmar 
offentligt hade gjort nedsättande uttalanden om, och uppmanat till 
våld mot, en annan etnisk grupp. MUCF bedömde att uttalandena 
stred mot demokratins idéer och att därmed inte förenliga med vill-
koren för bidraget. Organisationen hade dock efteråt tydligt tagit 
avstånd från uttalandena och deras innebörd samt vidtagit åtgärder, 
bl.a. genom att utesluta den person som gjorde uttalandena, varför 
uttalandena inte medförde krav på återbetalning.  

MUCF:s prövning av demokrativillkoret i ansökningsförfarandet 

MUCF hanterar som framgått ovan ett stort antal olika förord-
ningar. Av MUCF:s rapport Att verka demokratiskt (s. 14 ff.) samt 
av de ansökningshandlingar som används i ansökningsförfarandet 
framgår bl.a. följande om de rutiner myndigheten tillämpar för att 
kontrollera om demokrativillkoret är uppfyllt.  

Den sökande organisationen har bevisbördan för att den i sin 
verksamhet respekterar demokratins idéer. Organisationen ska vid 
ansökan försäkra att organisationen är demokratiskt uppbyggd och 
självständig och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer inklu-
sive jämställdhet och icke-diskriminering. Sökanden ska också lämna 
underlag som visar att dessa villkor är uppfyllda.  

Sedan våren 2017 ska sökanden i ansökan ange om det finns upp-
gifter om organisationen som kan ha betydelse för myndighetens 
bedömning av ansökan ur demokratihänseende. Vidare granskar 
myndigheten, i den omfattning som verksamheten tillåter, nyhets-
artiklar, blogguttalanden, sociala medier och organisationernas verk-
samhet. Organisationer som söker organisationsbidrag för första 
gången kontrolleras på lokal nivå genom granskning av ett slump-
mässigt urval av ett antal lokala medlemsföreningar. Från och med 
2017 omfattar urvalet tio procent av antalet medlemsföreningar, 
minst fem föreningar ska dock granskas. För organisationer som 
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beviljats organisationsbidrag sker en årlig uppföljning av organisa-
tionens verksamhet när bidraget ska redovisas i samband med att en 
ny ansökan görs. 

Om det under handläggningen upptäcks brister i ansökan kan en 
utökad granskning beslutas. Myndigheten kan då begära in ytter-
ligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller 
granska andra dokument eller aktiviteter. 

MUCF kan inleda granskning i syfte att undersöka om det finns 
skäl att återkräva redan utbetalt stöd. En sådan granskning inleds om 
de uppgifter myndigheten nåtts av är relevanta för det aktuella stats-
bidraget och förhållandevis aktuella. Som regel beaktas uppgifter 
som inte ligger mer än två år tillbaka i tiden. Myndigheten kan efter 
slutförd utredning kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. För att 
markera att ett visst uppträdande inte är förenligt med demokrati-
villkoret kan myndigheten också ställa krav på officiellt avståndstag-
ande från ett uttalande eller uteslutning av medlemmar. Myndig-
heten kan också göra en polisanmälan. 

MUCF har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra handlägg-
ningen av bl.a. demokratiprövningen. En utmaning är enligt myndig-
heten att bedömningar om vad som utgör demokratins idéer kan 
komma att ändras över tid i takt med samhällsutvecklingen. Vidare 
framför myndigheten i sin rapport att vissa bedömningar handlar om 
rättighetskonflikter och att svårigheten också kan ligga i vem som 
har rätt att göra bedömningen om en verksamhet är extrem eller inte. 
MUCF ser att det finns behov av att i vissa delar av bidragsprocessen 
utöka kontrollen av sökande organisationer; bl.a. genom att utveckla 
arbetet med frågor och underlag som organisationerna ska besvara 
och komma in med vid ansökan om statsbidrag för att visa att demo-
krativillkoren är uppfyllda.  

Statskontorets myndighetsanalys av MUCF 

På uppdrag av regeringen har Statskontoret utfört en myndighets-
analys av MUCF. Resultaten har redovisats i rapporten Myndighets-
analys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017:13). 
Statskontoret har analyserat bl.a. kontrollen och kvalitetssäkringen 
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i bidragsgivningen. Statskontoret bedömer att MUCF i allt väsent-
ligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt visar analysen enligt Statskontoret 
att det finns utmaningar inom myndighetens bidragsgivning.  

Statskontoret konstaterar bl.a. att MUCF har fattat svåra avslags-
beslut i sin bidragsgivning utifrån en bedömning om sökande orga-
nisationer uppfyller demokrativillkoret. Statskontoret föreslår därför 
att regeringen överväger att inrätta ett råd kopplat till MUCF:s 
myndighetsledning som stöd vid svåra avvägningar i bidragspröv-
ningen. Alternativt föreslås att det inrättas en nämnd för bidrags-
prövning. Statskontoret noterar också att det finns olika uppfattningar 
inom myndigheten om tolkningen av demokrativillkoret samt ut-
talar att handläggarna vill att regeringen styr tydligare, t.ex. med en 
punktlista på vad som ska ingå i bedömningen. En annan faktor som 
är viktig för demokratibedömningen är enligt Statskontoret att få 
kunskap om organisationerna och den miljö de verkar i. Stats-
kontoret framför att det därför är viktigt att MUCF kan besöka 
organisationerna med viss regelbundenhet och delta i deras arrange-
mang som observatörer, vilket skulle ge handläggarna bättre första-
handskunskap om hur organisationerna arbetar i förhållande till demo-
kratiska värderingar.  

5.2.3 Statsbidrag till trossamfund 

Nuvarande reglering 

Statens stöd till trossamfund består bl.a. av ett statsbidragssystem 
som utgår från lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Stats-
bidrag får enligt den lagen lämnas endast till trossamfund som dels 
bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 
som samhället vilar på, dels är stabilt och har egen livskraft (3 §). 
Trossamfund måste alltså för att kunna få stöd dels uppfylla ett demo-
kratikrav, dels ha en organisatorisk mognad. När det gäller demokrati-
kravet uttalade regeringen följande i förarbetena (prop. 1998/99:124 
s. 63 f.). 

De krav som ställs upp bör främst vara av formell natur, men det bör 
också ske en prövning av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets 
grundläggande värderingar. Detta får dock inte innebära att det sker 
någon närmare prövning och värdering av samfundets lära i förhållande 
till samhällets gemensamma värdegrund. 
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[…] 

Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd i form av 
statsbidrag bör enligt regeringens uppfattning bedriva en verksamhet 
som direkt eller indirekt upprätthåller och stärker de grundläggande 
värdena i det svenska samhället. I detta ligger att samfundet utövar sin 
verksamhet med respekt för alla människors lika värde samt bidrar till 
en normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins 
idéer. En förutsättning för statsbidrag bör således vara att trossam-
fundet bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande 
värderingar. 

För att anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grund-
läggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av rasism 
och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet 
bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess 
medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga 
med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär 
dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall 
utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att besluts-
processen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar på demo-
kratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att trossamfundet verkar 
för att dess medlemmar och betjänade deltar i samhällslivet och att 
samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska 
strömningar i samhället. 

Vid den föregående remissbehandlingen hade bl.a. framförts att den 
föreslagna lagtexten var för vagt utformad. Regeringen bedömde 
dock att det fanns goda skäl att inte ange förutsättningarna för stats-
bidraget mer konkret. Dessa skäl angavs vara att samhällets gemen-
samma värdegrund visserligen förändras ganska långsamt, men att en 
del förskjutningar ändå sker från tid till annan och att lagstiftningen 
därför behöver vara relativt generellt utformad i denna del (a. prop. 
s. 66). 

Ett beslut att avslå en ansökan om statsbidrag till trossamfund får 
inte överklagas. Frågan om ett sådant beslut innefattar en prövning 
av en civil rättighet i den mening som avses i artikel 6.1 i den euro-
peiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa-
konventionen) och kan bli föremål för rättsprövning enligt 
lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut har prövats 
av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I den angivna artikeln i 
Europakonventionen anges bl.a. att var och en, vid prövningen av 
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hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot 
honom för brott, ska vara berättigad till en rättvis och offentlig för-
handling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk dom-
stol, som upprättats enligt lag. Enligt Europadomstolens praxis är 
artikeln tillämplig under förutsättning att det föreligger en reell och 
seriös tvist, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den 
nationella rätten och att denna rättighet kan karaktäriseras som en 
civil rättighet. Därvid måste avgöras om det är fråga om en rättighet 
eller en förmån som beviljas efter rent skönsmässiga överväganden. 
Ofta anses det vara fråga om en rättighet även i fall då en myndighet 
haft stor frihet att efter en lämplighetsprövning avgöra om t.ex. ett 
tillstånd eller ett ekonomiskt bidrag ska beviljas. Europadomstolen 
har i sådana fall framhållit att avgöranden som grundar sig på ett 
stort mått av skönsmässig bedömning ändå innefattar en tillämpning 
av vissa övergripande rättsliga regler eller principer och att detta är 
tillräckligt för att artikeln ska vara tillämplig. 

I det första rättsprövningsmålet (HFD 2011 ref. 10) angav HFD 
att rätten till statligt stöd till trossamfund är reglerad i lag efter fast-
ställda kriterier och att det alltså inte är fråga om en rent diskretionär 
prövning. Mot bakgrund av hur lagen är uppbyggd ansågs därför 
huvudregeln vara att alla samfund har rätt till stöd, med undantag för 
de samfund som inte uppfyller kraven beträffande demokrati och 
organisatorisk mognad i 3 §. I det fall som avgörandet avsåg hade 
regeringen avslagit Trossamfundet Jehovas vittnens ansökan om stats-
bidrag med motiveringen att samfundet vid en samlad bedömning 
inte till fullo ansågs uppfylla dessa krav. HFD upphävde avslags-
beslutet, eftersom skälen för beslutet inte ansågs vara tillräckligt 
redovisade. 

HFD har därefter i ytterligare två avgöranden rättsprövat reger-
ingens beslut att avslå Jehovas vittnens ansökningar om statsbidrag. 

I avgörandet HFD 2013 ref. 72 hade regeringen som skäl för 
avslagsbeslutet angett att samfundet inte bidrar till att upprätthålla 
och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, 
eftersom samfundet uppmanar sina medlemmar att inte delta i poli-
tiska val. HFD konstaterade att en allmän och lika rösträtt utgör en 
del av de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Med-
borgarna kan enligt domstolen visserligen förväntas utnyttja de möj-
ligheter att delta i sitt lands styre som står öppna för dem, men de 
har också rätt att avstå från att göra detta; i Sverige utgör rösträtten 
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just en rätt och inte en skyldighet. HFD uttalade vidare att respekten 
för religionsfriheten fordrar att bedömningen av om ett trossamfund 
kan anses bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande 
värderingar som samhället vilar på inte innefattar någon närmare 
prövning och värdering av samfundets religiösa lära. Att en sådan 
prövning och värdering inte får ske har uttryckligen framhållits i 
lagens förarbeten. Det följer även av Europadomstolens praxis 
avseende rätten till religionsfrihet att staten har en skyldighet att 
förhålla sig neutral och opartisk, vilket medför att den är förhindrad 
att värdera legitimiteten hos religiösa åskådningar eller de sätt på 
vilka sådana åskådningar uttrycks eller manifesteras, och att detta är 
av avgörande vikt vid bedömningar av aktuellt slag. Domstolen ansåg 
mot den bakgrunden att bestämmelsen i 3 § lagen om stöd till 
trossamfund inte kan ges innebörden att ett samfund, vars religiösa 
lära innebär att dess medlemmar uppmanas avstå från att delta i all-
männa val, utan att för den skull motarbeta det demokratiska styr-
elseskicket, inte kan anses uppfylla kravet för rätt till statsbidrag. 
HFD upphävde därför regeringens beslut att avslå Jehovas vittnens 
ansökning, eftersom det ansågs sakna stöd i lag. 

I HFD 2017 ref. 4 hade regeringen avslagit Jehovas vittnens 
bidragsansökan med motiveringen att trossamfundets motstånd mot 
blodtransfusioner även avseende minderåriga riskerar enskilda barns 
liv och hälsa och att barnets behov inte blir tillgodosedda, varför 
samfundets inställning i denna fråga inte är förenlig med samhällets 
grundläggande värderingar. HFD uttalade att en bedömning av om 
ett samfund uppfyller demokrativillkoret inte kan göras helt med 
bortseende från de uppfattningar som samfundet ger uttryck och 
verkar för på grundval av sin religiösa lära. I det ligger enligt dom-
stolen att en prövning främst får inriktas mot huruvida det granskade 
trossamfundet utövar sin verksamhet med respekt för de bestäm-
melser som är av grundläggande betydelse för det demokratiska 
styrelseskicket och som i vissa centrala hänseenden ger uttryck för 
värderingar som är kännetecknande för den demokratiska ideologin. 
HFD konstaterade bl.a. att var och en gentemot det allmänna är 
skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § första stycket 
regeringsformen) och att det är en huvudregel att hälso- och sjuk-
vård inte får ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § patientlagen 
[2014:821]). HFD menade mot den bakgrunden att ett trossamfund 
inte kan anses komma i konflikt med demokratiska värderingar om 
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det anmodar sina medlemmar att agera på ett sätt som är förenligt 
med den rätt att uttrycka uppfattningar och motsätta sig medicinsk 
behandling som tillkommer dem enligt rättsordningen. Detta gäller 
under förutsättning att samfundet inte uppmanar sina medlemmar 
att inte godta att samhället i vissa fall ingriper till förmån för barn. 
Vad gäller Jehovas vittnen är förhållandet tvärtom att samfundet 
uppmanar sina medlemmar att samarbeta med sjukvården för det fall 
att det beslutas att ett barn ska få blodtransfusion. Bestämmelsen i 
3 § lagen om stöd till trossamfund kan alltså inte ges den innebörden 
att ett samfund vars religiösa lära innebär att dess medlemmar upp-
manas att vägra blodtransfusion även avseende barn, inte kan anses 
uppfylla kravet för rätt till statsbidrag. Regeringens beslut att avslå 
Jehovas vittnens ansökan ansågs sålunda sakna stöd i lag och upp-
hävdes. 

Förslag till ett förtydligat demokratikriterium 

Som nämnts ovan tillsatte regeringen i juni 2016 en utredning, 
Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, som gavs 
i uppdrag att bl.a. föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är 
i överensstämmelse med religionsfriheten. Utredningen redovisade 
den 13 mars 2018 sitt uppdrag i betänkandet Statens stöd till tros-
samfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18). I det betänkandet 
har lämnats förslag till ett förtydligat demokratikriterium som ett 
trossamfund måste uppfylla för att kunna få statsbidrag och statlig 
avgiftshjälp. Det föreslagna demokratikriteriet är utformat så att det 
exkluderar trossamfund som agerar i strid mot särskilt skyddsvärda 
grundläggande värderingar i det svenska samhället. Enligt betänk-
andet kan man genom en sådan utformning uppnå följande. 

• Förhindra att trossamfund som i sin verksamhet inte respekterar 
särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar finansieras med 
allmänna medel. 

• Uppfylla Europakonventionens krav. 

• Underlätta en tillämpning i praktiken. 

• Värna om trossamfundens integritet, självständighet och religions-
frihet. 
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• Skydda trossamfunden mot godtyckligt beslutsfattande. 

Enligt betänkandets förslag ska stöd inte få lämnas om ett trossam-
fund eller någon av dess församlingar eller företrädare, inom ramen 
för trossamfundets eller en församlings verksamhet, 

1. utövar våld mot person, tvång eller hot, 

2. kränker ett barns rättigheter på sådant sätt att det finns en påtag-
lig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas, 

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådan typ av kränkning 
som anges i 1 eller 2, 

4. inskränker en betjänads fri- och rättigheter genom utnyttjande av 
utsatt belägenhet, 

5. bryter mot diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen eller 
klart överträder principen om alla människors lika värde, eller 

6. aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 

Enligt förslaget ska dock, om det finns synnerliga skäl, stöd få läm-
nas även om en församling eller en företrädare agerar något av de 
angivna sätten. 

I betänkandet föreslås att beslutsmyndigheten ska ha bevisbördan 
för att ett trossamfund inte uppfyller demokrativillkoret, dvs. att 
samfundet agerar på sådant sätt som anges i de olika exkluderings-
grunderna. Det är alltså inte trossamfundet som ska visa att det inte 
har agerat odemokratiskt på det sätt som anges i bestämmelsen. 

I betänkandet föreslås dessutom att återkallelse och återkrav av 
statsbidrag ska kunna ske, bl.a. om demokratikriteriet inte uppfylls. 
Bestämmelserna innebär i dessa avseenden väsentligen följande. Ett 
stödberättigat trossamfund ska utan dröjsmål anmäla ändrade för-
hållanden som kan medföra att villkoren för stödberättigande inte 
längre är uppfyllda. Om ett stödberättigat trossamfund inte längre 
uppfyller villkoren för stödberättigande, ska detta återkallas. I vissa 
fall ska dock ett trossamfund som inte uppfyller villkoren för stöd-
berättigande ges tillfälle att avhjälpa bristerna innan återkallelse sker. 
Ett trossamfund är återbetalningsskyldigt för organisationsbidrag 
som trossamfundet har fått utan att uppfylla villkoren för stöd-
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berättigande. Om ett trossamfund är återbetalningsskyldigt ska be-
slutsmyndigheten besluta om återbetalning, såvida det inte finns 
särskilda skäl för hel eller delvis eftergift. 

5.2.4 Demokrativillkor för radio- och tv-program  
och för nyhetsmedier 

Demokrativillkor i radio- och tv-lagen 

Ett demokrativillkor för programverksamhet har sedan lång tid till-
baka gällt programverksamhet i radio och tv. Från att tidigare ha 
reglerats genom avtal mellan staten och Sveriges Radio infördes 1978 
i radiolagen (1966:755) ett krav på att programföretag i program-
verksamheten ska hävda det demokratiska statsskickets grundidéer 
samt principen om alla människors lika värde och den enskilda män-
niskans frihet och värdighet. Kravet har genom åren överförts till 
nya lagar och formulerats om. I dag återfinns kravet i radio- och tv-
lagen (2010:696) och innebär att en leverantör av medietjänster som 
tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv och den 
som sänder ljudradio ska se till att programverksamheten som helhet 
präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen 
om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet 
och värdighet (5 kap. 1 § och 14 kap. 1 §). Vid väsentliga brott mot 
bestämmelserna kan ett sändningstillstånd återkallas (18 kap. 2 och 
5 §§). 

I förarbetena förtydligas bestämmelsens innebörd enligt följande. 
Orden ”det demokratiska statsskickets grundidéer” anses avse beteck-
ningen på en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och 
lika rösträtt samt fria och hemliga val. Uttrycket ”alla människors 
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” har an-
setts avse de sidor av demokratibegreppet som anknyter till bl.a. för-
hållandet mellan människor, t.ex. fördömande av rasism, våld och bru-
talitet samt hävdande av jämställdhet mellan könen (prop. 1977/78:91 
s. 230). 

Sedan 1989 finns det EU-rättsliga bestämmelser om sändnings-
verksamhet för tv. För närvarande finns dessa bestämmelser i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 
om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlems-
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staternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audio-
visuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster). Detta 
direktiv innehåller bl.a. en skyldighet för medlemsstaterna att på 
lämpligt sätt säkerställa att audiovisuella medietjänster som tillhanda-
hålls av medietjänstföretag under deras jurisdiktion inte innehåller 
något som uppmanar till hat, grundat på ras, kön, religion eller natio-
nalitet (artikel 6). Denna skyldighet har ansetts genomförd i Sverige 
genom straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp och det redo-
visade demokrativillkoret i radio- och tv-lagen (prop. 2009/10:115 
s. 123 f.). 

Demokrativillkor vid mediestöd 

Under senare år har presstödet utretts dels i Presstödskommittén, 
dels i Medieutredningen. Presstödskommittén gjorde i sitt slutbetänk-
ande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66) 
bedömningen att det inte bör införas en bestämmelse om respekt för 
demokratins idéer som en grundläggande förutsättning för att få del 
av presstödet (a. SOU s. 405–407). Kommitténs ordförande reser-
verade sig dock mot bedömningen och ansåg att en demokrati-
bestämmelse borde införas. Enligt honom skulle bestämmelsen i 
radio- och tv-lagen kunna användas som förebild, även om en an-
passning till den fria pressens villkor vore nödvändig. Han angav att 
den största svårigheten med en sådan bestämmelse torde vara att 
avgränsa den på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt, men att 
svårigheter av det slaget inte är unika utan förekommer och be-
mästras på många rättsområden (s. 444–447). 

Regeringen ansåg att Presstödskommitténs slutbetänkande inte 
gav ett tillräckligt underlag för att svara på de demokratiska utman-
ingar som följer av medieutvecklingen och den förändrade medie-
användningen och tillsatte därför Medieutredningen för att analy-
sera behovet av nya mediepolitiska insatser. I avvaktan på den 
utredningens redovisning beslutade regeringen dock att genomföra 
vissa mindre förändringar av presstödet (prop. 2014/15:88 s. 7–10). 

Medieutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En gränsöver-
skridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar 
(SOU 2016:80) att presstödet ska ersättas av ett mediestöd och att 
sådant stöd bl.a. endast ska få lämnas till allmänna nyhetsmedier som 
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präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet (a. SOU s. 301 och 331–334). Detta 
krav på en demokratisk värdegrund är utformat med förebild i radio- 
och tv-lagens liknande krav. Enligt Medieutredningen uppfylls det 
föreslagna kravet bl.a. inte av medier som bedriver lågintensiv hat-
propaganda i syfte att misskreditera en viss grupp människor – t.ex. 
utlandsfödda, kvinnor eller muslimer – även om de inte går så långt 
i varje enskild publicering att den ansvariga utgivaren kan åtalas för 
förtal eller hets mot folkgrupp (a. SOU s. 333 och 334). 

Regeringen valde i den efterföljande propositionen 
(prop. 2017/18:154) att inte gå vidare med Medieutredningens förslag 
till demokrativillkor. Som skäl för sitt ställningstagande angav reger-
ingen den principiella utgångspunkten att det allmänna inte på för-
hand bör blanda sig i mediers innehåll från värdegrundsperspektiv. 

5.2.5 Demokrativillkor för studiestöd 

Det svenska studiestödet ska bidra till att förverkliga de utbildnings-
politiska målen. Studiestödet ska bl.a. verka rekryterande för både 
kvinnor och män och därmed bidra till ett högt deltagande i utbild-
ning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper 
i befolkningen och därmed bidra till ökad social rättvisa.1  

Sveriges system för finansiering av studier gäller både för studier 
i Sverige och för studier utomlands. Studiemedel för studier utanför 
Sverige (utlandsstudier) får lämnas om den studerande under de 
senaste fem åren har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande 
period om minst två år (3 kap. 23 § studiestödslagen [1999:1395]). 
Studiemedel för utlandsstudier får i princip lämnas om utbildning-
arna kan anses ha godtagbar standard, dvs. uppfyller vissa kvalitets-
krav. Beslut om godtagbar standard för utbildningar på gymnasial 
nivå fattas av CSN, medan Universitets- och högskolerådet (UHR) 
beslutar om godtagbar standard när det gäller utbildningar på efter-
gymnasial nivå (3 kap. 21 § studiestödsförordningen [2000:655]). 
CSN kan dock enligt 3 kap. 23 § studiestödsförordningen avslå en 
ansökan om studiemedel, trots att utbildningen av CSN eller UHR 

                                                                                                                                                               
1 Målen för studiestödet slogs fast i samband med studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10, 
bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96) och justerades därefter något med anledning av reger-
ingens strategi kring jämställdhetsintegrering (prop. 2015:16:1, utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, 
rskr. 2015/16:58). 
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har bedömts ha en godtagbar standard, 1) om utbildningen är jäm-
förbar med en utbildning i Sverige som inte ger rätt till studiemedel, 
och 2) om den avser en utbildning som inte rimligen bör ge rätt till 
studiemedel. 

Sverige satsar stora resurser på studiestöd. Regeringen anser 
därför att det väsentligt att sådana utlandsstudier som studiestöd 
lämnas för både håller en viss kvalitet och i övrigt inte är oförenliga 
med den svenska regleringen på området. I en promemoria, som har 
utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), före-
slås därför vissa ändringar i studiestödsförordningen. I promemorian 
uttalas bl.a. följande (Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar 
för ett långsiktigt och hållbart system, Utbildningsdepartementets 
promemoria 2017-12-06, dnr U2017/04843/GV, s. 17 f.)  

Bestämmelser om statsskickets grunder och mänskliga fri- och rättig-
heter finns i 1 och 2 kap. regeringsformen (RF). En grundläggande ut-
gångspunkt för prövningen av när studiemedel inte rimligen bör lämnas 
bör därför vara 1 kap. 2 § RF. Av bestämmelsen framgår det bl.a. att den 
offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska 
också verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets 
alla områden. Vidare framgår det att det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung m.m. De värden som anges i bestämmelsen bör ges 
betydelse i samband med olika rättsliga överväganden där frågor om 
likabehandling, lämplighet och proportionalitet aktualiseras (Regerings-
formen – en kommentar, Eka m.fl., 2012). Sådana grundläggande vär-
deringar bör därför vara vägledande också när det gäller beslut om studie-
medel. Av ett sådant tillvägagångssätt följer t.ex. att om det framkom-
mer att en utbildning sprider icke-demokratiska värderingar så bör den 
rimligen inte ge rätt till studiemedel, eftersom det inte vore förenligt 
med de principer som kommer till uttryck i grundlagen. Vägledande 
principer kan också utläsas av annan svensk lagstiftning än grundlagen. 

[…] 

De allmänna råd som CSN har beslutat tar sikte på omständigheter som 
är hänförliga till utbildningens innehåll. Detsamma gäller även det ovan 
nämnda exemplet att studiemedel inte rimligen bör beviljas för en 
utbildning som sprider icke-demokratiska värderingar. Det bör emeller-
tid framgå av ventilen i 3 kap. 23 § 2 studiestödsförordningen att rim-
lighetsprövningen, utöver en bedömning av utbildningen som sådan, 
också kan ha sin grund i övriga omständigheter. En utbildning som t.ex. 
inte är öppen för kvinnor bör inte rimligen ge rätt till studiemedel efter-
som ett sådant antagningssystem inte bör anses förenligt med svenska 
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principer om icke-diskriminering som bl.a. kommer till uttryck i 1 kap. 
2 § RF. Vidare bör studiemedel kunna nekas för studier i oroshärdar dit 
UD avråder från resor. Det kan t.ex. röra sig om utbildningar i områden 
där det råder väpnade konflikter eller i områden där det har inträffat 
naturkatastrofer som på ett allvarligt sätt riskerar att påverka den stu-
derandes säkerhet eller hälsa. Det kan finnas även andra situationer när 
studiemedel bör nekas med hänsyn till övriga omständigheter. 

Mot bakgrund av de citerade uttalanden föreslås i promemorian att 
bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket studiestödsförordningen 
bör förtydligas. Sedan den 1 maj 2018 följer det således av lagrummet 
att studiemedel inte får lämnas för en utbildning som 1) är jämförbar 
med en utbildning i Sverige som inte ger rätt till studiemedel eller 
2) på grund av omständigheter som rör utbildningen eller av något 
annat särskilt skäl inte rimligen bör ge rätt till studiemedel. 

5.3 Demokratiska värderingar 

Vilka är samhällets grundläggande värderingar? 

I detta avsnitt lämnas en redovisning över vilka värderingar och idéer 
som präglar ett demokratiskt samhälle och som kan bli föremål för 
skydd genom ett demokrativillkor. 

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) är en vägledning 
i frågan om vad som utgör samhällets grundläggande värden. Bestäm-
melsen är inte rättsligt bindande, utan ett program- och målsätt-
ningsstadgande som ger uttryck för vissa särskilt viktiga principer 
för samhällsverksamhetens inriktning. Stadgandet har tydliga berör-
ingspunkter med Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättig-
heter och anses ge uttryck för viktiga grundläggande värderingar i det 
svenska samhället (se bl.a. SOU 1975:75 s. 93 och prop. 2001/02:72 
s. 19). De i stadgan skyddade rättigheterna och principerna är följ-
ande. 

– Alla människors lika värde 
I stadgandets första stycke anges att den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. Bestämmelsen riktar 
sig till alla som utövar offentlig makt, dvs. såväl till normgivande 
organ som till rättstillämpande myndigheter av olika slag. 
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– Den enskildes välfärd och de sociala rättigheterna 
I andra stycket finns bestämmelser om de grundläggande målen 
för den offentliga verksamheten. Här anges bl.a. att en enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundlägg-
ande mål för den offentliga verksamheten. 

– God miljö 
Av tredje stycket följer att det allmänna ska främja en hållbar 
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kom-
mande generationer. 

– Demokrati och skydd för den enskildes privat- och familjeliv 
Fjärde stycket anger att det allmänna ska verka för att demo-
kratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Av 
samma stycke följer vidare att det allmänna ska värna den enskildes 
privatliv och familjeliv. 

– Delaktighet och jämlikhet 
Enligt det femte stycket ska det allmänna verka för att alla män-
niskor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och 
för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskri-
minering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktions-
hinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
gäller den enskilde som person. Uppräkningen är inte uttömman-
de, och det allmänna därför skyldigt att motverka diskriminering 
även på grund av andra – liknande – osakliga omständigheter som 
gäller den enskilde som person, än de som uttryckligen har an-
getts (prop. 2001/02:72 s. 49).  

– Stödet åt minoriteter 
I paragrafens sjätte stycke anges att samiska folkets och etniska, 
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.  

Bestämmelserna i 1 kap. 2 § RF är inte juridiskt bindande och ger 
således inte upphov till några rättigheter för den enskilde. Den en-
skilde kan alltså inte med stöd av 1 kap. 2 § RF påkalla domstols 
ingripande mot det allmänna. Stadgandena anger dock riktlinjer för 
det allmännas verksamhet och riktar sig till alla som utövar offentlig 
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makt, dvs. både normgivande organ och rättstillämpande myndig-
heter. Program- och målsättningsstadgandets främsta funktion är 
därmed att ålägga det allmänna att verka för att de aktuella målsätt-
ningarna förverkligas.  

I program- och målsättningsstadgandet lyfts fram särskilt viktiga 
grundläggande värden för det svenska demokratiska samhället. I den 
följande framställningen redovisas de värden som kan anses vara av 
särskild betydelse för Allmänna arvsfondens målgrupper; barn, unga 
och personer som har funktionsnedsättning. Dessa värden är alla 
människors lika värde samt delaktighet och jämlikhet2, demokrati 
samt skydd för den enskildes privatliv och familjeliv samt barns rätt. 
I framställningen ges exempel på innehåll i såväl internationella kon-
ventioner som nationell rätt. Det görs inte anspråk på att framställ-
ningen är fullständig, särskilt gäller detta i fråga om internationell 
rätt. De internationella regelverk som särskilt nämns nedan är Europa-
konventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (2010/C 83/02) (EU:s rättighetsstadga) samt Förenta 
nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättig-
heter (barnkonventionen). Även andra internationella konventioner 
kan dock innehålla regler av den natur som behandlas i avsnittet.  

Alla människors lika värde samt delaktighet och jämlikhet 

Skydd mot diskriminering 

Skyddet mot diskriminering är en viktig del av skyddet av de mänsk-
liga rättigheterna. Det ska garantera att alla faktiskt kan ta del av sina 
rättigheter och att människors lika värde ska respekteras på alla 
områden. 

Alla EU:s medlemsstater är parter i ett stort antal FN-fördrag om 
mänskliga rättigheter. Skyddet mot diskriminering i Europa har sin 
huvudsakliga grund i två olika regelsystem som samspelar med var-
andra. Dels finns Europakonventionen, dels finns EU:s fördrag och 
EU:s rättighetsstadga.  

Europakonventionen gäller som svensk lag sedan den 1 januari 
1995. De stater som har anslutit sig till konventionen ska garantera 
var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och 

                                                                                                                                                               
2 Eftersom alla människors lika värde är starkt sammanlänkat med skyddet mot diskriminering 
behandlas detta tillsammans med delaktighet och jämlikhet i den följande framställningen. 
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rättigheter som anges i avdelning ett i konventionen. Rättigheterna 
anges i artiklarna 2–18 och innefattar bl.a. rätten till liv och förbud 
mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
(artiklarna 2 respektive 3), rätt till personlig frihet (artikel 5), rätten 
till domstolsprövning och en rättvis rättegång i mål om civila rättig-
heter och skyldigheter eller anklagelse om brott (artikel 6), rätten 
till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens (arti-
kel 8), tankefrihet och religionsfrihet (artikel 9), yttrandefrihet (arti-
kel 10), mötes- och föreningsfrihet (artikel 11), rätt till ett effektivt 
rättsmedel (artikel 13) och förbud mot diskriminering avseende rättig-
heterna i konventionen (artikel 14). 

Förbudet mot diskriminering i artikel 14 garanterar lika behand-
ling vid åtnjutande av de övriga rättigheter som anges i konven-
tionen. Detta ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund 
av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, 
nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.3 

En av EU-rättens grundläggande rättsprinciper är icke-diskrimi-
neringsprincipen eller likabehandlingsprincipen i artikel 18 fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Artikeln täcker en-
ligt ordalydelsen endast diskriminering på grund av nationalitet. EU-
domstolen har dock utvidgat icke-diskrimineringsprincipen till en 
princip om likabehandling. 

EU:s rättighetsstadga innehåller regler om olika rättigheter. Stadgan 
är bindande för EU-institutionerna och för medlemsstaterna när de 
tillämpar EU:s lagstiftning. I artikel 21 slås fast att ”all diskrimi-
nering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmög-
enhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara 
förbjuden”. I samma artikel förbjuds dessutom diskriminering på 
grund av nationalitet. Det finns ett också ett stort antal EU-direktiv 
om diskriminering.  

                                                                                                                                                               
3 Europadomstolen har ansett att artikel 14, i kombination med andra artiklar i konventionen, 
är tillämplig då en person diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Artikel 14 omfattar 
således även diskrimineringsgrunden sexuell läggning även om denna grund inte anges ut-
tryckligen i artikeln. 



SOU 2018:70 Demokrativillkor i lagstiftningen 

95 

Särskilt om FN:s konvention om rättigheter för personer  
med funktionsnedsättning 

Efter riksdagens godkännande beslutade regeringen den 4 december 
2008 att Sverige skulle tillträda Förenta Nationernas (FN) konven-
tion den 13 december 2006 om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt proto-
koll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättig-
heter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 
14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.  

Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa det 
fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundlägg-
ande friheter för alla personer som har funktionsnedsättning. Kon-
ventionen innehåller inte några nya rättigheter i förhållande till de 
övriga centrala FN konventionerna om mänskliga rättigheter. Den 
konkretiserar dock genom artiklarna vad detta åtagande innebär för 
att säkerställa att personer som har funktionsnedsättning kan åtnjuta 
sina mänskliga rättigheter.  

De allmänna principerna (artikel 3) i konventionen slår fast de 
grundläggande principer som är nödvändiga att beakta för att perso-
ner som har funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter och ha samma möjligheter till full delaktighet i samhället. 
Konventionen är med sina 50 artiklar, varav många dessutom inne-
håller en rad olika delmoment, mycket omfattande. Den berör alla 
tänkbara samhällsområden där personer med funktionsnedsättning 
kan behöva stöd eller särskild uppmärksamhet för att komma i åt-
njutande av samma mänskliga rättigheter som andra. Principen om 
tillgänglighet (artikel 9) är en av de centrala principerna i konven-
tionen och innebär att alla hinder för det effektiva åtnjutandet av 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 
monteras ned för att möjliggöra för personer med funktionsnedsätt-
ning att kunna leva oberoende och självständigt samt att delta fullt 
och jämlikt i samhället. 

Skydd mot diskriminering i nationell rätt 

I svensk rätt finns den rättsliga utgångspunkten för regleringen av 
diskriminering i regeringsformen. Förutom det ovan nämnda pro-
gram- och målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF föreskrivs det i 
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2 kap. RF om skydd mot diskriminering. Här anges att lag eller 
annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att 
han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell 
läggning (2 kap. 12 § RF) eller på grund av sitt kön (2 kap. 13 § RF). 
En lag eller föreskrift får dock innebära ett missgynnande av kön om 
föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet 
mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande 
tjänsteplikt (2 kap. 13 § RF). Även religionsfriheten är grundlags-
skyddad (2 kap. 1 och 2 §§ RF, jfr dock 2 kap. 25 § punkt 1 RF). 

I januari 2009 trädde en ny samlad lagstiftning om diskriminering 
i kraft; diskrimineringslagen som ersatte sju tidigare lagar på områ-
det. Diskrimineringslagstiftningen och dess förbud mot diskrimi-
nering är utformad under inflytande av EU-rätten och genomför 
bl.a. EU-direktiv på området. 

I 1 kap. 1 § diskrimineringslagen föreskrivs att lagen har till ända-
mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättig-
heter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning sexuell läggning eller ålder.  

Tio samhällsområden omfattas av diskrimineringsförbuden i diskri-
mineringslagen. De områden som kan aktualiseras för organisationer 
som söker stöd ur Allmänna Arvsfonden är främst områdena arbets-
liv, utbildning, samt varor, tjänster och bostäder m.m. Nedan följer 
därför en särskild redogörelse för dessa områden. 

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet 

I arbetslivet får inte en arbetsgivare diskriminera den som hos arbets-
givaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker 
eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför 
arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft (2 kap. 1 § första stycket 
diskrimineringslagen). Det kan i vissa fall vara tillåtet för arbetsgiv-
are att särbehandla personer på ett sätt som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. Det gäller vid särskilda yrkeskrav, positiv 
särbehandling som har samband med kön och särbehandling på grund 
av ålder. Diskrimineringsförbudet hindrar t.ex. inte särbehandling 
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som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskri-
mineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller 
utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller 
det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande 
yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och 
nödvändigt för att uppnå syftet (2 kap. 2 § 1 diskrimineringslagen). 
I förarbetena anförs bl.a. följande vad gäller innebörden av detta 
undantag (prop. 2007/08:95 s. 159 f.).  

Ett specialfall är organisationer som med hänsyn till verksamhetens 
ändamål och speciella förutsättningar bör ges en särskild möjlighet att 
väga in hänsyn till någon av diskrimineringsgrunderna i ett anställnings- 
eller befordransbeslut. Det är här fråga om verksamheter som bygger på 
religiösa, ideologiska eller värderingsmässiga grunder. Det är rimligt att 
en arbetstagare vars funktion eller arbetsuppgifter har nära samband 
med verksamhetens kärna delar organisationens eller verksamhetens 
åskådning eller grundläggande värderingar. Det kan vara fråga om att 
värna en verksamhets legitimitet och integritet i förhållande till med-
lemmar och i förhållande till utomstående. För organisationer som 
verkar för ett visst ändamål kan det för trovärdigheten vara väsentligt 
att personer som representerar eller verkar inom organisationen har en 
särskild tillhörighet till den. Religiösa sammanslutningar bör kunna 
kräva att den som ska arbeta i funktioner som berör själva religions-
utövningen eller som ska företräda verksamheten gentemot allmänheten 
eller medlemmar bekänner sig till den tro eller religion som utövas. 
Trossamfund ska inte behöva ställas inför dilemmat att för sådana upp-
gifter behöva anställa någon som bekänner sig till en annan tro eller inte 
alls är troende. Ett annat exempel är att en kyrka eller motsvarande vid 
anställning av en präst eller någon som ska arbeta med själavård eller 
annan kyrklig verksamhet i en viss invandrargrupp, bör kunna ställa krav 
på att personen i fråga har samma religion som dem han eller hon ska 
möta i arbetet. Likaledes bör en ideell organisation för homosexuella 
eller för personer med funktionshinder eller en intresseorganisation för 
äldre kunna ställa krav på att den som företräder organisationen själv är 
homosexuell respektive har ett funktionshinder eller är äldre. Detsam-
ma gäller invandrarföreningar och organisationer som verkar för en viss 
etnisk grupps intressen eller mera allmänt för invandrares intressen. 

Undantaget tar sikte på anställningar av personer som företräder en 
verksamhet eller är ”synliga” i förhållande till medlemmar eller utåt mot 
allmänheten. En arbetsgivare bör inte kunna åberopa undantagsmöjlig-
heten till stöd för krav på att alla anställda – oavsett arbetsuppgifter – 
ska ha det kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, den 
etniska tillhörighet, den religion eller annan trosuppfattning, det funk-
tionshinder, den sexuella läggning eller den ålder som organisationen 
verkar för eller vill associeras med. Arbetsgivaren ska ha starka skäl för 
att få tillämpa undantagsregeln. Det måste stå klart att det verkligen 
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varit de krav som arbetet ställer, eller det sammanhang där arbetet ut-
förs, som varit styrande i det enskilda fallet. 

Förbudet mot diskriminering i fråga om utbildning 

I fråga om utbildning får inte den som bedriver verksamhet som av-
ses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet diskri-
minera något barn eller någon elev, student eller studerande som del-
tar i eller söker till verksamheten (2 kap. 5 § diskrimineringslagen). 
I begreppet utbildningsverksamhet innefattas verksamhet för barn, 
ungdomar och vuxna i bl.a. förskolor, grund- och gymnasieskolor, 
eftergymnasiala utbildningar, folkhögskolor, studieförbund, militära 
utbildningar utöver grundutbildning och repetitionsutbildning samt 
högskoleutbildning (prop. 2007/08:95 s. 189).  

Angående utbildningsverksamhet som inte regleras i skollagen 
uttalade regeringen bl.a. följande i förarbetena till diskriminerings-
lagen (a. prop. s. 192 f.).  

Även i fråga om utbildningsverksamhet utanför skollagens område är 
det rimligt att den som anordnar verksamheten i förhållande till del-
tagarna och sökandena svarar för den personal som har anlitats däri. 
Annan utbildningsverksamhet är som framgått ett vidsträckt område 
som omfattar allt från utbildning hos studieförbund och folkhögskolor, 
uppdragsutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning till högskole-
utbildning vid universitet och högskolor. Även om här i allmänhet är 
fråga om vuxna utbildningsdeltagare och även om den som deltar inte 
lyder under skolplikt förutsätter undervisningssituationen och relationen 
mellan lärare/föreläsare och elev/student typiskt sett ett förtroende och 
en miljö som är fri från diskriminering och fördomsfulla förhållnings-
sätt. När det gäller skyddet mot diskriminering finns det därför inte 
anledning att se annorlunda på sådana utbildningsanordnares ansvar för 
anställdas eller anlitade uppdragstagares handlande än vad gäller beträff-
ande verksamhet som regleras i skollagen. 

Enligt lagtexten skyddas grupperna barn, elever, studenter och stu-
derande av diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §. Med barn avses de 
som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg, 
enligt skollagen. Elever är de som utbildas eller söker till utbildning 
som omfattas av skollagen. Elever kan vara såväl barn, ungdomar 
som vuxna. Student är den som är antagen till eller bedriver hög-
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skolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100). Begreppet stu-
derande täcker alla andra deltagare i olika utbildningsverksamheter, 
t.ex. folkhögskolor och studieförbund (a. prop. s. 506).  

Även på utbildningsområdet kan undantag från diskriminerings-
förbudet komma i fråga. Förbudet för utbildningsanordnare att 
diskriminera hindrar t.ex. inte åtgärder som är ett led i strävanden att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde till annan 
utbildning än sådan som avses i skollagen. Förbudet hindrar inte 
heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som 
är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning 
(2 kap. 6 § diskrimineringslagen). Regeringen uttalade i detta samman-
hang följande i förarbetena till lagen (a. prop. s. 206). 

När behovet av undantag från diskrimineringsförbudet ska bedömas går 
det inte att bortse från folkbildningens speciella karaktär. Det finns ett 
flertal folkhögskolor, enstaka kurser och andra former av utbildning 
inom folkbildningen som särskilt riktar sig till – t.ex. – kvinnor, invand-
rare, romer eller personer med funktionshinder. Andra har sin utgångs-
punkt i deltagarnas ålder. Regeringens utgångspunkt är generellt att 
dessa utbildningsanordnare och kurser fullgör angelägna ändamål på så 
sätt att utbildning tillhandahålls bl.a. personer som inte fullt ut kan göra 
sig gällande i andra utbildningssammanhang. Det är i och för sig inte 
givet att det förekommer verksamhet inom folkbildningen som står i 
strid med det föreslagna diskrimineringsförbudet. Men för att det inte 
ska uppstå tvekan om viss verksamhet är tillåten eller inte bör ett särskilt 
undantag göras för folkbildningen i fråga om diskrimineringsgrunderna 
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Förbudet mot diskriminering i fråga om varor, tjänster  
och bostäder m.m. 

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familje-
livet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten 
(2 kap. 12 § första stycket 1 diskrimineringslagen). Diskriminerings-
förbudet gäller för den som bedriver näringsverksamhet i form av 
yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. I praxis 
har det uttalats att ideella föreningar som tillhandahåller tjänster 
också omfattas av diskrimineringsförbudet.4 

                                                                                                                                                               
4 Fransson S. m.fl., Diskrimineringslagen – En kommentar, Zeteo 2017-02-16. 
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Vara är ett objekt som är omsättningsbart. Tjänst är något som 
någon gör eller utför åt någon annan mot ersättning, t.ex. hantverks- 
och andra arbetsprestationer mot betalning. Även kurs eller utbild-
ning hos ett utbildningsföretag är exempel på en tjänst (a. prop. 
s. 518). Förbudet mot diskriminering gäller både i fråga om faktiska 
handlingar som beslutsfattande och för omotiverat förhalande av be-
slut eller åtgärder samt underlåtenheter och trakasserande bemöt-
ande. Det kan t.ex. gälla olika priser och villkor, men också om miss-
gynnande bemötande och mindre förmånliga villkor. Som exempel 
ges bl.a. i förarbetena (a. prop. s. 519) rabatter kopplade till kön eller 
etnisk tillhörighet och ogynnsamt bemötande i samband med krog- 
eller restaurangbesök. 

Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning 
faller under området varor, tjänster och bostäder m.m. På detta om-
råde är diskriminering förbjuden för den som anordnar sådan sam-
mankomst (2 kap. 12 § första stycket 2 diskrimineringslagen).  

Med allmän sammankomst avses enligt 2 kap. 1 § ordningslagen 
(1993:1617) t.ex. demonstrationer eller sammankomst som annars 
hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller 
enskild angelägenhet, föreläsningar och föredrag som hålls för under-
visning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning, sam-
mankomster som hålls för religionsutövning, teaterföreställningar, 
biografföreställningar, konserter samt andra sammankomster vid vilka 
mötesfriheten utövas. För att en sammankomst ska anses som allmän 
krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har till-
träde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som 
gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan samman-
komst. 

Offentlig tillställning är enligt 2 kap. 3 § ordningslagen bl.a. 
tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, 
marknader samt andra tillställningar som inte är att anse som all-
männa sammankomster. För att en tillställning ska anses som offent-
lig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har 
tillträde till den. 

Förbudet har särskild betydelse i fråga om inträde och möjlig-
heter att ta del av t.ex. en konsert, inträdesavgifter och andra villkor 
för att ta del av en sammankomst eller tillställning och när det gäller 
hur enskilda bemöts av den som anordnar eller ansvarar för ett 
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evenemang eller över huvud taget kan sägas företräda den som an-
ordnar sammankomsten eller tillställningen (a. prop. s. 250 f.).  

Även i fråga om förbudet mot diskriminering i fråga om till-
handahållande av varor, tjänster och bostäder samt allmän samman-
komst eller offentlig tillställning finns undantagsbestämmelser. Till 
diskrimineringsförbudet i fråga om tillhandahållandet av tjänster 
eller bostäder finns genom undantagsregeln i 2 kap. 12 a § diskrimi-
neringslagen ett utrymme för särbehandling relaterat till grunden 
kön. Det är alltså tillåtet att behandla kvinnor och män olika, under 
förutsättning att det finns ett berättigat syfte. Undantaget gäller inte 
tillhandahållandet av varor eller anordnandet av allmänna samman-
komster eller offentliga tillställningar. Undantagsregeln ska tillämpas 
restriktivt. I förarbetena (a. prop. s. 521 f.) anges några exempel på 
hur undantagsregeln är avsedd att tillämpas. Tjänster i form av 
skyddade boenden för kvinnor eller män omfattas inte av diskri-
mineringsförbudet. Ett annat fall är bostäder som tillhandahålls enbart 
kvinnor eller män av stiftelser som enligt sina stiftelseförordnanden 
driver näringsverksamhet i form av uthyrning av bostäder. Undan-
tagsregeln bör också kunna omfatta särskilda riktade insatser mot 
kvinnor eller män, som t.ex. en kommun gör för att utjämna under-
representation mellan könen eller skilda förutsättningar för flickor 
och pojkar, t.ex. i idrottssammanhang.  

Diskrimineringsförbudet i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen hindrar 
bl.a. inte tillämpning av bestämmelser av nedre åldersgränser för 
tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av 
alkoholdrycker eller annan särbehandling på grund av ålder om sär-
behandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (2 kap. 12 b § diskrimi-
neringslagen).  

Olaga diskriminering och annan straffrättslig reglering 

I 16 kap. 9 § brottsbalken finns en regel om olaga diskriminering. 
Enligt den bestämmelsen är det straffbelagt för näringsidkare att i 
sin verksamhet diskriminera en annan person på grund av dennes ras, 
hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom 
att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som närings-
idkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra (första 
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stycket). Förbudet gäller även anställda i näringsverksamheten och 
andra som handlar på en näringsidkares vägnar samt anställda i all-
män tjänst och de som innehar allmänt uppdrag (andra stycket). 
Enligt tredje stycket kan även anordnare av allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning eller medhjälpare till sådana anordnare 
dömas för olaga diskriminering om de diskriminerar någon på samma 
grunder som anges i första stycket, genom att vägra personen till-
träde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller 
för andra. I fjärde stycket i bestämmelsen föreskrivs att den även 
gäller diskrimineringsgrunden sexuell läggning. Straffet är böter eller 
fängelse i högst ett år. Tillämpningsområdet för straffbestämmelsen 
i 16 kap. 9 § brottsbalken sammanfaller delvis med förbuden mot 
diskriminering i diskrimineringslagen, som alltså är en civilrättslig 
lagstiftning. Detta innebär att vissa ageranden kan falla in under såväl 
straffbestämmelsen i brottsbalken som de civilrättsliga bestämmel-
serna i diskrimineringslagen. 

Det finns också andra straffrättsliga bestämmelser som rör diskri-
minering. Av 16 kap. 8 § brottsbalken följer att den som i uttalande 
eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missakt-
ning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspel-
ning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekänn-
else eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp. Vidare ska 
som försvårande omständigheter vid bedömningen av ett brotts 
straffvärde bl.a. beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en 
person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund 
av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell 
läggning eller annan liknande omständighet (29 kap. 2 § 7 brotts-
balken). 

Demokrati och skydd av den enskildes privatliv och familjeliv 

I 1 kap. 1 § RF slås flera grundläggande principer för statsskicket 
fast, varav principen om demokrati är en sådan princip. Av denna 
portalparagrafs första stycke följer således att all offentlig makt i 
Sverige utgår från folket. 
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Som behandlats ovan framgår det av program- och målsättnings-
stadgandet i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF att det allmänna ska verka 
för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områ-
den. Bestämmelsen slår fast att det är en central uppgift för sam-
hällets organ att befästa och utvidga demokratin i alla sammanhang 
och på alla nivåer i samhället (prop. 1975/76:209 s. 138).  

Innebörden av begreppet demokratins idéer är inte helt klart. I ovan 
nämnda propositionen En politik för det civila samhället behandlas 
bl.a. frågor om olika bidragsformer till organisationer. I proposi-
tionen (prop. 2009/10:55 s. 155 f.) anges bl.a. att villkoret att orga-
nisationer i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer omfattar 
samma frågor som villkoret att organisationens syfte ska vara fören-
ligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. En 
organisations syfte ska enligt regeringen i sin tur vara förenligt med 
principerna om det demokratiska styrelseskicket, respekt för de 
mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och jämställdhet samt 
att rasism ska motverkas.  

I Europakonventionen och andra internationella fördrag uttrycks 
att den enskilde bör ha ett rättsligt skydd för sitt privatliv. I svensk 
rätt skyddas den enskildes privatliv i vissa särskilda hänseenden 
genom regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och 
rättigheter. 

Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en bl.a. rätt 
till respekt för sitt privat- och familjeliv. Denna rättighet får under 
vissa förutsättningar inskränkas. En sådan inskränkning får enligt 
artikel 8.2 bara ske med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle. Behovet av att slå vakt om statens säkerhet, 
förebygga brott och värna folkhälsan är exempel på fall där nödvän-
diga inskränkningar kan göras gällande.  

Rätten till skydd för privatlivet i artikel 8 omfattar skydd mot en 
mängd olika åtgärder. Privatlivet är inte något klart avgränsat be-
grepp vilket bidrar till att göra rättighetens innebörd svårdefinierad. 
På ett övergripande plan anses skyddet innebära att varje person ska 
ha en rätt att utvecklas i förhållande till andra människor utan 
inblandning från utomstående (jfr Integritetsskyddskommitténs be-
tänkande SOU 2008:3 s. 72). Artikel 8 innebär inte bara att staten 
ska avhålla sig från ingrepp i den rättighet som är skyddad, utan 
också att staten är skyldig att vidta positiva åtgärder för att skydda 
den enskildes privatsfär. De krav som ställs på staterna är i princip 
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att de utfärdar lagstiftning som ger ett tillfredsställande skydd för de 
rättigheter som anges i artikel 8 och att myndigheterna kontrollerar 
att denna lagstiftning också respekteras, bl.a. genom att övergrepp 
beivras (a. SOU s. 86).  

Ett i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF uttalat mål för den samhälleliga 
verksamheten är att värna den enskildes privatliv och familjeliv. 
Bestämmelsen har inte någon bindande verkan men ålägger det all-
männa att avhålla sig från vissa ingripanden. Den mest väsentliga 
funktionen för detta stadgande är att ålägga det allmänna att positivt 
verka för att den ifrågavarande rättigheten skyddas, främjas och i 
största möjliga utsträckning förverkligas (jfr Fri- och rättighets-
utredningens betänkande SOU 1975:75 s. 184). Till viss del överlappas 
bestämmelsen av de rättsligt bindande fri- och rättigheterna i 2 kap. 
RF. Förhållandet mellan målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF och 
fri- och rättigheterna i 2 kap. RF kan beskrivas så att det först-
nämnda ger den enskilde ett skydd med hjälp av det allmänna, medan 
rättigheterna i 2 kap. RF garanterar den enskilde ett skydd mot det 
allmänna. I denna framställning behandlas inte de fri- och rättigheter 
som följer av 2 kap. RF närmare. Kort kan sägas att kapitlets bestäm-
melser bl.a. reglerar yttrande-, mötes-, demonstrations-, förenings- 
och religionsfriheterna, förbud mot åsiktsregistrering samt rätt till 
skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrann-
sakan och andra liknande intrång samt rätt till förtrolig kommuni-
kation. 

I den svenska lagstiftningen finns också materiella bestämmelser 
om skydd för den personliga integriteten och bestämmelser om 
kompensation vid överträdelser av de materiella bestämmelserna. 
Åtskilliga av de brott mot person som anges i brottsbalken syftar 
helt eller delvis till att värna den enskildes integritet, frid och ära. Hit 
hör bl.a. brott mot person, som t.ex. sexualbrott, misshandelsbrott 
och försök till mord. Även brott som rör angrepp mot annans frihet 
eller frid hör till denna grupp. Exempel på sådana brott är människo-
rov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge och olaga tvång. 
Med angrepp mot annans frid avses främst brott som kränker den 
enskildes rätt att få vara ifred och att hålla sitt privatliv okänt för 
andra, t.ex. olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, och olovlig avlyss-
ning. Vidare omfattas också brott som utgör angrepp mot annans 
ära; i första hand avses här ärekränkningsbrotten, som t.ex. förtal. 
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En annan viktig del av skyddet för den personliga integriteten är 
möjligheten att få ersättning för skilda former av kränkningar. Av 
2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) följer att den som allvarligt 
kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot 
dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränk-
ningen innebär. Sådan ersättning, s.k. ideellt skadestånd, är således 
en särskild form av skadestånd som inte förutsätter att vare sig per-
sonskada eller sakskada har uppkommit. 

Barns rätt 

Det allmännas ansvar för att ta till vara barns rätt finns sedan 2011 
uttryckt i program- och målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF, där 
det bl.a. anges att barns rätt ska tas till vara. Mänskliga rättigheter, 
som även gäller barn, finns också uttryckta i andra konventioner, 
däribland Europakonventionen. Efter de ändringar i fördraget om 
Europeiska unionen som trädde i kraft genom Lissabonfördraget 
den 1 december 2009 är numera skyddet av barnets rättigheter också 
ett av EU:s mål (se fördragets artikel 3). I EU:s rättighetsstadga 
finns en särskild artikel om barnets rättigheter (artikel 24). Artikeln 
anger att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs 
för deras välfärd. Vidare anger artikeln bl.a. att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det finns 
också andra artiklar i stadgan som rör barn, t.ex. en artikel om förbud 
mot barnarbete (artikel 32). 

Sverige är som stat skyldig att skydda och främja de rättigheter 
som framgår av barnkonventionen, som Sverige ratificerade genom 
ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990. Barnkonventionen trädde 
i kraft i september samma år när tjugo stater hade ratificerat den. 

De rättigheter barn har enligt barnkonventionen är en del av de 
mänskliga rättigheter som under lång tid har fastställts i olika inter-
nationella överenskommelser.  

Fyra av artiklarna i barnkonventionen, artikel 2 om icke-diskri-
minering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om rätten till liv, över-
levnad och utveckling och artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter och bli hörd, utgör de så kallade grundprinciperna i konven-
tionen och har en särskild ställning i tolkningen av konventionen. 
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Enligt artikel 3.1 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barn. Principen uttrycker både en individuell 
och en kollektiv rättighet. Det innebär att barnets bästa ska sättas i 
främsta rummet i såväl åtgärder som rör ett enskilt barn som åtgär-
der som rör grupper av barn. 

Barnets rätt till överlevnad och utveckling är kopplad till flera 
artiklar i konventionen som handlar om barnets rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda. Däribland finns artikel 24 om 
rätten till hälso- och sjukvård och artikel 27 om rätten till en skälig 
levnadsstandard. I artikel 23 betonas särskilt statens skyldighet att 
ge lämpligt bistånd till barn som har funktionsnedsättningar.  

Rätten att fritt uttrycka sina åsikter tillkommer enligt artikel 12.1 
barn som är i stånd att bilda egna åsikter. Utgångspunkten ska vara 
att barnet kan bilda egna åsikter och att det inte vilar på barnet att 
först bevisa sin förmåga (SOU 2016:19 s. 109). När barnet är i stånd 
att bilda sig en egen uppfattning måste hans eller hennes åsikter noga 
beaktas. Artikel 12 kräver inte enbart att barnet ska få uttrycka sina 
åsikter, utan åsikterna ska dessutom tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. Artikel 12.2 anger att barnet har rätt 
att höras i alla domstolsförfaranden som rör barnet, utan begräns-
ningar. Barnet har också rätt att höras i alla administrativa förfaran-
den som rör barnet, t.ex. förfaranden som rör barnets utbildning, 
hälsa, miljö, levnadsvillkor och skydd. Liksom rätten att uttrycka 
sina åsikter är barnets rätt att bli hörd en absolut rättighet och gäller 
barn som är i stånd att bilda egna åsikter.  

Regeringen anser att barnkonventionen behöver ges en starkare 
ställning och att ett barnrättsbaserat synsätt bör få ett större genom-
slag i rättstillämpningen. Regeringen har därför föreslagit en lag om 
inkorporering av barnkonventionen (Inkorporering av FN:s konven-
tion om barnets rättigheter, prop. 2017/18:186). Riksdagen har antagit 
regeringens förslag och lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 
2020. 
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6 Reformbehovet 

Inledning 

Allmänna arvsfondens verksamhet omfattar stödgivning, förvalt-
ningen av fondens medel och avvecklingen av dödsbon. Utredningens 
uppdrag omfattar frågor inom samtliga tre delar. I det följande 
redovisas de övergripande reformbehov som framgår av direktiven 
och som utkristalliserats i vårt arbete. De närmare övervägandena 
redovisas i anslutning till bedömningar och förslag i varje sakfråga. 

En analys av ansökningarna till Allmänna arvsfonden 

I våra direktiv nämns som en av flera utgångspunkter att organisa-
tionernas benägenhet att söka medel är av betydelse för Allmänna 
arvsfonden. Utredningen för ett stärkt civilsamhälle framhöll i sitt 
betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) även att 
det belopp som finns att tillgå för stöd som inte utnyttjas i sin helhet.  

Av den i kapitel 4 redovisade statistiken framgår att antalet ansök-
ningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat mellan åren 2009 
till 2017. År 2009 uppgick antalet ansökningar till 1 635 stycken medan 
antalet för 2017 var 834, vilket innebär en minskning med 50 pro-
cent. Som en av utgångspunkterna för utredningens arbete finns det 
därför anledning att överväga om den omständigheten att ansök-
ningarna har gått ned i sig utgör ett reformbehov.  

Samtidigt som det alltså är ett faktum att antalet ansökningar har 
gått ned finns det skäl att undersöka bifallsfrekvensen. I genomsnitt 
har 40 procent av ansökningarna beviljats stöd under år 2017. Om 
endast hänsyn tas till nya ansökningar om stöd, dvs. att fortsätt-
ningsansökningarna för projektens andra och tredje år exkluderas, 
uppgår bifallsfrekvensen för 2017 till 25 procent för projektstöd 
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respektive 30 procent för lokalstöd, att jämföra med 2009 då mot-
svarande siffor var 17 procent för respektive stödkategori. Endast 
år 2016 var bifallsfrekvensen något högre, 28 procent för projekt-
stöd respektive 39 procent för lokalstöd. Under 2017 fördelades 
597 miljoner1 kronor i stöd, medan motsvarande siffra för 2009 upp-
gick till 478 miljoner kronor.  

Som Utredningen för ett stärkt civilsamhälle påtalade i sitt betänk-
ande utnyttjas inte det belopp som finns att tillgå för stöd i sin 
helhet, utan det lämnas utrymme för en viss buffert varje år. Skälen 
till detta är enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 
2016 (s. 9) att medelsinflödet till Allmänna arvsfonden är förenat 
med osäkerhet och att Arvsfondsdelegationen gör finansiella åtagan-
den för upp till tre år. Bufferten har dock minskat i storlek under 
flera år i rad. Det har enligt vad vi fått höra varit en medveten strategi 
av Arvsfondsdelegationen att genom olika typer av informations- 
och kommunikationsinsatser gentemot bidragssökande organisationer 
höja kvaliteten på inkommande ansökningar och minska antalet 
ansökningar med låg potential att få stöd, genom bl.a. införandet av 
en telefonjour där handläggare svarar på frågor om möjligheten att 
få stöd. Denna service har enligt Arvsfondsdelegationens verksam-
hetsberättelse för 2016 (s. 6) bidragit till att öka kvaliteten på in-
kommande ansökningar, men också till att minska antalet ansök-
ningar med låg potential att erhålla stöd ur fonden. Enligt uppgift 
från delegationen bedöms cirka en fjärdedel av de projekt som pre-
senteras för telefonjouren inte ha potential att få projektstöd, vilket 
sökanden också informeras om i telefonsamtalet. I verksamhets-
berättelsen görs bedömningen att det i huvudsak är positivt att 
antalet ansökningar minskat, eftersom kvaliteten i ansökningarna 
har blivit bättre. De högre krav som ställs på ansökande organisa-
tioner till följd av att kraven på beslutsunderlag har höjts kan dock 
enligt verksamhetsberättelsen leda till att vissa ansökningar med 
potential inte kommer in.  

Det kan alltså inte hävdas att det faktum att antalet ansökningar 
minskat i sig utgör ett reformbehov, eftersom det kan ha sin för-
klaring i delegationens förändrade arbetssätt. Det förhållandet att 

                                                                                                                                                               
1 Med hänsyn till de projekt som genom övergången till fleråriga beslut försköts tidsmässigt 
till efter årsskiftet 2017/2018 kan siffran justeras till 671 miljoner kronor för en mer rättvis 
jämförelse med tidigare år (se Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 s. 18). 
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bifallsfrekvensen har ökat talar i någon mån för att Arvsfonds-
delegationens strategi att minska antalet ansökningar med låg chans 
att få stöd har varit framgångsrik.  

En annan faktor som kan spela roll i nedgången i antalet ansök-
ningar är att Arvsfondsdelegationen de senaste åren endast haft en 
pågående särskild satsning i jämförelse med tidigare år, då två sär-
skilda satsningar har pågått parallellt. De särskilda satsningarna 
syftar till att skapa ett större intresse för fonden och således även till 
att få in fler ansökningar på ett visst område eller med en viss inrikt-
ning som bedöms särskilt angelägen. En minskning av antalet sär-
skilda satsningar eller av andra kommunikationsinsatser kan därför 
leda till en nedgång i antalet ansökningar. 

Vare sig en nedgång i antalet ansökningar eller den omständig-
heten att alla medel inte delas ut kan alltså sägas vara entydiga indika-
tioner på ett reformbehov. Samtidigt har – som redovisas nedan – vissa 
kriterier uppfattats som oklara och ansökningsförfarandet också till 
viss del som komplicerat. En annan förklaring till det minskade antalet 
ansökningar kan vara att färre organisationer känner till möjligheten 
att söka stöd ur fonden jämfört med tidigare. Av Statskontorets 
rapport Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen, 2017:20, framgår 
(s. 84 ff.) att kunskapen om fonden har minskat, särskilt bland unga, 
varför Statskontoret föreslår att delegationen ska se över sina infor-
mationsinsatser till allmänheten.  

Ändamålsenliga kriterier för stöd 

En huvudsaklig uppgift för utredningen är att undersöka om de 
nuvarande kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden är ändamåls-
enliga, att analysera om det är befogat med ytterligare krav för stöd 
samt att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att 
enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar 
som präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden.  

Behovet av en översyn av nuvarande kriterier för stöd lyfts i 
direktiven fram på olika sätt. Utgångspunkten är att det i 6 § lagen 
(1994:243) om Allmänna arvsfonden stadgas att stöd ur fonden i 
första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande och ut-
vecklande. Direktiven framhåller att arvsfonden är en viktig finansiär 
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av nya initiativ till förmån för fondens målgrupper och för civil-
samhällets utveckling av verksamhet för dessa grupper. Organisa-
tioners benägenhet att ansöka om medel är betydelsefull för arvs-
fonden och det är viktigt att sökandena inte bör mötas av onödiga 
begränsningar i det regelverk som styr fonden.  

I sammanhanget lyfter direktiven också fram att Utredningen för 
ett stärkt civilsamhälle i sitt betänkande ansett att nyskapande-
kriteriet är begränsande och föreslår en översyn av stödkriterierna. 
Den utredningen bedömde att det i dag kan finnas onödiga begräns-
ningar till följd av den praxis som har utvecklats för tilldelning av 
stöd, utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara 
nyskapande. Utredningen fann att det är särskilt angeläget att göra 
en översyn av kriteriet nyskapande, eftersom kriteriet ansågs be-
gränsa vilka projekt som kan beviljas bidrag utifrån om projektens 
metod och verksamhet kan anses vara nyskapande. Utredningen 
menade att det därför kan finnas anledning att föreslå en om-
formulering för att möjliggöra andra typer av stöd till verksamhet 
till förmån för fondens målgrupper för att möta dagens samhälls-
utmaningar, t.ex. växande sociala klyftor och andra samhällsproblem. 
Utredningen framförde att sådan verksamhet ofta behöver mer lång-
siktigt stöd, och att det dessutom ofta finns beprövade metoder och 
tillvägagångssätt som kan ge bättre effekt än att försöka hitta ett 
nyskapande sätt för att nå resultat. En ändring av de kriterier som 
gäller för att få bidrag ur Allmänna arvsfonden kan enligt utred-
ningen öppna för att fler verksamheter får stöd ur fonden och ett 
mer effektivt utnyttjande av de medel som finns i fonden. 

Frågeställningen om medel från Allmänna arvsfonden används på 
ett ändamålsenligt sätt kan utvecklas utifrån olika utgångspunkter. 
En fråga är om medlen används på det sätt som är det bästa för sam-
hällets utveckling. I den delen konstaterar vi att det inte ligger inom 
utredningens uppdrag att ändra på Allmänna arvsfondens övergrip-
ande ändamål, dvs. att fonden ska främja verksamhet av ideell karaktär 
till förmån för barn, ungdomar och personer som har funktions-
nedsättning. Det är alltså en given ram för prövningen av kriterierna 
för stöd att målgrupp och övergripande ändamål för fonden är 
konstant. 

En annan infallsvinkel på frågeställningen om Allmänna arvsfond-
ens medel används på bästa sätt skulle kunna vara frågorna om 
utdelningens respektive fondens storlek. Kammarkollegiet har under 
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utredningens arbete inkommit med en hemställan till regeringen 
mot bakgrund av att arvsfondens tillgångsmassa uppgår till ett mark-
nadsvärde om närmare nio miljarder kronor att alla medel som in-
flutit till fonden årligen samt årets avkastning ska vara tillgängliga 
för utdelning. Det ligger dock inte heller inom utredningens upp-
drag att överväga om fonden bör dela ut medel i större eller mindre 
omfattning än vad som för närvarande stadgas i dag i 2 § lagen om 
Allmänna arvsfonden. 

Ett sätt att angripa frågan om medlen från fonden används på ett 
ändamålsenligt sätt skulle kunna vara en kartläggning i syfte att 
försöka fånga upp sådana aktörer som i dag inte söker medel ur 
Allmänna arvsfonden men som skulle kunna göra det. Det finns dock 
inget givet angreppssätt för en sådan kartläggning, vilken närmast 
skulle kräva en förhandsbedömning av föreslagna idéer och projekt. 
Utredningen har i sitt arbete valt ett annat angreppssätt och vi har 
i stället som en utgångspunkt försökt klarlägga dels vilka kriterier 
och övriga villkor för stöd som faktiskt gäller vid en ansökan till 
Allmänna arvsfonden, dels hur dessa kriterier uppfattas av de orga-
nisationer som sökt stöd ur fonden.  

Som beskrivs i kapitel 4 och utvecklas i kapitel 7 framkom det 
redan tidigt i utredningens arbete att Arvsfondsdelegationen under 
senare år har utmejslat en beslutspraxis som tillämpar även andra 
kriterier för stöd än kriteriet som framgår av lag, dvs. nyskapande 
och utvecklande. Utredningen har därför inledningsvis i sitt arbete 
lagt resurser på att beskriva Arvsfondsdelegationens arbetssätt och 
som utgångspunkt i denna del försökt klarlägga vilka kriterier och 
övriga villkor för stöd som gäller vid en ansökan till Allmänna arvs-
fonden. Av denna kartläggning framgår att utöver kriteriet nyskap-
ande och utvecklande som framgår av lagtexten har arvsfonden i sin 
praxis utvecklat flera andra kriterier, som också ställer upp villkor 
för stöd, som att projektet ska ha hög delaktighet i målgruppen och 
en god överlevnadspotential.  

Utredningen har genomfört dialogmöten med representanter för 
ett antal organisationer som sökt stöd, se bilaga 2 till betänkandet. 
Vid dessa möten har den tidigare kritiken mot delkriteriet nyskap-
ande förstärkts i viss mån, men det har också tydliggjorts att det 
finns en betydande osäkerhet kring hur även övriga kriterier tillämpas 
och ställs mot varandra. Även om Arvsfondsdelegationen informerar, 
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både generellt och vid ansökningar, är det tydligt att Arvsfonds-
delegationens praxis inte är så transparent att det av denna går att 
utläsa en tydlig bild av hur kriterierna för stöd tillämpas i praktiken. 
Det är alltså ett tydligt reformbehov att försöka öka tydligheten och 
transparensen kring vilka kriterier som tillämpas och hur de tillämpas.  

En fråga som utredningen har ställts inför i det sammanhanget är 
vilken regleringsnivå det bör finnas för kriterierna för stöd ur All-
männa arvsfonden. På grund av Allmänna arvsfondens särskilda ställ-
ning, som bl.a. innebär att den redovisas till riksdagen, regleras kri-
terierna för stöd ur fonden i lag och inte – som är brukligt för olika 
typer av statsbidrag – genom beslut av regeringen i förordning. Vår 
kartläggning har visat att endast ett av de övergripande kriterierna för 
stöd regleras i lagen om Allmänna arvsfonden, trots att ytterligare 
två kriterier anses likställda med det lagreglerade i fondens besluts-
verksamhet.  

En aspekt vid bedömningen av vilken regleringsnivå som bör 
väljas är att vi enligt direktiven ska föreslå ett villkor som säkerställer 
att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar 
som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. Ett sådant villkor 
måste vara lagreglerat.  

På ett övergripande plan ger en samlad reglering av villkor för 
stöd en större tydlighet och en ökad transparens för de sökande. 
Tydlighet kring förutsättningarna för stöd är också ägnad att öka 
förtroendet hos allmänheten för arvsfondens verksamhet. Stöd ur 
Allmänna arvsfonden är samtidigt inte statsbidrag och utdelade medel 
beror år från år på vilket inflöde som finns i fonden samtidigt som 
beslut om stöd oftast sträcker sig över flera år, vilket gör att kom-
mande års medel ofta är ”intecknade” till viss del, jämför beskriv-
ningen ovan. Detta sammantaget gör att det krävs en viss buffert för 
att klara fondens åtaganden och att det också är viktigt att kriterierna 
för stöd regleras på ett sådant sätt att det kvarstår en möjlighet för 
Arvsfondsdelegationen till en skönsmässig anpassning. Detta talar 
för att i viss mån vara återhållsam med att reglera de närmare vill-
koren för stöd från fonden.  

En annan aspekt vad gäller nivån i regelverket är om en ökad 
formell reglering av villkoren för stöd skulle kunna leda till att stöd 
ur arvsfonden bedöms vara en civil rättighet enligt artikel 6.1 Europa-
konventionen, vilket i sin tur skulle innebära bl.a. en rätt till dom-
stolsprövning av avslagsbeslut. Någon sådan möjlighet finns inte 
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i dag och vi bedömer inte heller att det vore önskvärt att inordna 
stöd från arvsfonden i en sådan ordning. Vid övervägandena kring 
vilken nivå på regleringen som bör väljas har vi därför i vårt arbete 
analyserat den frågan mot bakgrund av den europarättsliga regleringen 
och svensk domstolspraxis.  

Europadomstolen har fastslagit att artikel 6.1 är tillämplig under 
förutsättning att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en 
enskild – fysisk eller juridisk – person och en annan person eller en 
myndighet, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den 
nationella rätten, och att denna rättighet är en civil rättighet. Tvisten 
måste alltså gälla ett anspråk på något som är eller påstås vara en 
rättighet enligt inhemsk rätt. Det krävs inte att anspråket är väl-
grundat, utan det är tillräckligt att någon på rimliga grunder kan 
hävda att han eller hon har en sådan rättighet. Det ska i så fall finnas 
en rätt att få anspråket prövat av domstol.  

Med hänsyn till den rättsutveckling som skett inom europarätten 
har Högsta förvaltningsdomstolen i mål som avgjorts under senare 
år ansett att statliga bidrag och stöd kan omfattats av artikel 6. 
I RÅ 2004 ref. 122 ansågs sålunda presstöd utgöra en civil rättighet. 
I HFD 2011 ref. 10 – som gällde frågan om ett regeringsbeslut kunde 
prövas enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regerings-
beslut – ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut 
om statligt stöd till trossamfund innefattade en prövning av en civil 
rättighet enligt Europakonventionen. Domstolen konstaterade att 
rätten till stödet var reglerad i lag efter fastställda kriterier och att 
det alltså inte var fråga om en rent diskretionär prövning.  

I rättsprövningsmålet HFD 2011 ref. 22 konstaterade Högsta 
förvaltningsdomstolen att en möjlighet till domstolsprövning av för-
valtningsbeslut alltmer kommit att uppfattas som en viktig rättsstat-
lig princip, som bl.a. kommit till uttryck i 1 § lagen om rättsprövning 
av vissa regeringsbeslut. Enligt domstolen bör ett beslut därför anses 
röra civila rättigheter eller skyldigheter om det inte finns klart stöd 
för en annan bedömning. I avgörandet HFD 2016 ref. 49 ansåg Högsta 
förvaltningsdomstolen att bedömningen bör göras på samma sätt vid 
prövningen av om ett överklagande ska tas upp till prövning för att 
tillgodose rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen 
trots att det i specialförfattning fanns ett överklagandeförbud. Det 
avgörandet avsåg ett beslut om statsbidrag enligt förordningen 
(2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. 
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Även mot den bakgrund som beskrivits ovan kan vi inledningsvis 
konstatera att stöd ur Allmänna arvsfonden endast lämnas i mån av 
tillgång på medel. Medelstillgången beror på omständigheter utanför 
myndigheters kontroll utan regleras i stor utsträckning av vad som 
flyter in i fonden. Redan detta förhållande talar med styrka för att 
det inte är fråga om en civil rättighet. De statsbidrag som blivit 
föremål för prövning av Högsta förvaltningsdomstolen har dessutom 
avsett organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Detta är en väsent-
lig skillnad mot de former av projektstöd som kan beviljas ur All-
männa arvsfonden, antingen i form av ett verksamhetsprojekt som 
ska bedrivas under en begränsad tid eller i form av ett byggnations-
projekt som avser en lokal eller anläggning. Med hänsyn till att All-
männa arvsfondens ändamålsinriktning är och fortsatt ska vara framåt-
syftande och stimulera till utveckling och prövande av nya idéer, 
innefattar bedömningen i sig en betydande skönsmässighet. Det är 
alltså fråga om en vag och för en domstol svårkontrollerad bestäm-
melse från strikt juridiska utgångspunkter, alldeles oavsett om de 
ytterligare kriterier som Arvsfondsdelegationen i dag tillämpar kom-
mer till uttryck i lagreglering eller inte. Inte heller införandet av ett 
s.k. demokrativillkor innebär att den grundläggande skönsmässig-
heten i bedömningen av villkoren för stöd försvinner eller minskar.  

Sammanfattningsvis talar därför övervägande skäl för att beslut 
avseende stöd ur fonden inte avser en civil rättighet, även om de 
grundläggande kriterierna för stöd ur fonden regleras på ett samlat 
sätt i lag.  

Det sagda innebär att vi som ett led i att öka transparensen före-
slår att fler kriterier för stöd än i dag ska regleras i lagen om All-
männa arvsfonden. De närmare övervägandena i denna del framgår 
av kapitel 7. För att ytterligare tydliggöra hur Arvsfondsdelegationen 
arbetar har utredningen, med stöd av den expert från delegationen 
som biträtt oss, försökt beskriva arbetet. Denna beskrivning åter-
finns vad gäller stödgivningen i kapitel 4 och vad gäller kontrollverk-
samheten i kapitel 9. 

Av såväl direktiven som av våra dialogmöten framgår att vad 
gäller kriteriernas innehåll är det momentet ”nyskapande” som varit 
mest oklart för de organisationer som sökt stöd ur fonden. Vi har 
därför övervägt om det går att på något annat sätt formulera den 
grundläggande avsikten med arvsfondens verksamhet, dvs. att stödet 
ska vara framåtsyftande och utvecklande och att det inte ska gå till 
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befintlig verksamhet. Våra förslag i den delen samt kring övriga kri-
terier för stöd återfinns i kapitel 7. 

Kontroll av utbetalade medel 

Direktiven lyfter fram ett behov av ökad kontroll av utbetalade medel 
dels genom uppdraget att utforma ytterligare ett villkor som säker-
ställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar 
värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, dels 
genom att analysera hur dubbelfinansiering av samma ändamål kan 
undvikas och hur återbetalningsskyldigheten bör utformas.  

Som en inledande utgångspunkt kan vi konstatera att vi inte har 
haft möjlighet att konkret följa upp och kontrollera hur tilldelade 
medel har använts i enskilda fall. Detta har inte heller omfattats av 
vårt uppdrag. För att få en bild av både beslutsfattandet och kon-
trollverksamheten har vi dock dels fått möjlighet att delta i ett av 
Arvsfondsdelegationens sammanträden och dels samlat in uppgifter 
om och redovisat den kontrollverksamhet som delegationen bedriver. 
En redovisning av dessa iakttagelser och vilka bedömningar utred-
ningen har gjort i dessa delar finns i kapitel 9. 

När det gäller det s.k. demokrativillkoret har vi som en utgångs-
punkt valt att beskriva de olika sådana villkor som finns i lagstift-
ningen. Den beskrivningen, som återfinns i kapitel 5, visar att utform-
ningen av sådana villkor skiljer sig avsevärt från område till område. 
Detta faktum framgår också med tydlighet av att det nyligen tillsatts 
en utredning – Demokrativillkorsutredningen – med uppdrag att 
bl.a. se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämp-
ningen av dessa villkor. Vi har samrått med den utredningen och med 
Trossamfundsutredningen innan den utredningen redovisade sina 
förslag.  

Något konkret reformbehov i den meningen att det är klarlagt att 
medel från Allmänna arvsfonden har gått till organisationer som i sin 
verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt 
samhälle har inte framkommit i utredningens arbete. Ett påstående i 
den riktningen härrör från en rapport på uppdrag av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, författad av dr Magnus Norell 
under slutet av år 2016, men rapporten har kritiserats bl.a. på grund 
av avsaknad av källor och referenser och uppgiften har inte kunnat 
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härledas till något ärende hos Arvsfondsdelegationen. Allmänna 
arvsfondens stödgivning har inte heller tagits upp i senare rapporter 
från den myndigheten avseende samma ämne.  

Behovet av en reform i detta avseende får i stället anses vara att 
förebygga att medel går till sådana verksamheter och att ge förut-
sättningar för återkallelse och återkrav om det ändå skulle inträffa. 
I avsnitt 7.4 redovisar vi de närmare övervägandena kring utform-
ningen av ett demokrativillkor.  

Under arbetet i utredningen har det i den allmänna debatten vid 
flera tillfällen torgförts åsikten att pengar går till felaktiga ändamål 
eller i vart fall att medel betalas ut utan erforderlig kontroll. Som 
nämnts ovan har vi i vårt arbete inte funnit belägg för sådana påstå-
enden. Vår bedömning är i stället att Arvsfondsdelegationen under 
senare år har utvecklat sitt arbete med kontroll och uppföljning och 
att det fungerar bra och att kontrollverktygen i huvudsak är ända-
målsenliga. Vi bedömer också att kontrollen för att upptäcka dubbel-
finansiering och andra ekonomiska oegentligheter fungerar tillfreds-
ställande, se vidare i kapitel 9. De förslag vi har till anpassning av 
reglerna om återkallelse och återkrav finns i kapitel 10. 

Frågor om avstående av arv 

Av våra direktiv framgår att bestämmelsen om avstående av arv eller 
försäkringsbelopp till släkting eller annan person som stått arvlåt-
aren nära bör moderniseras och förtydligas. Bakgrunden anges vara 
att den nuvarande bedömningen av frågan tar sin utgångspunkt i 
förarbetsuttalanden som är skrivna för länge sedan och i en tid då 
samhället och de normer som präglade det såg väldigt annorlunda ut. 
Bestämmelsen har därför över tid blivit svårare att tillämpa och har 
– enligt direktiven – kunnat leda till resultat som ibland framstår som 
orimliga.  

Under perioden 2015–2017 meddelade regeringen och Kammar-
kollegiet sammanlagt 181 beslut i arvsavståendeärenden. Som ett led 
i att undersöka reformbehovet har vi gått igenom de besluten. Även 
om det är vanskligt att dra slutsatser från avgöranden i en verksam-
het som är utpräglat skiftande från fall till fall, bekräftar genom-
gången bilden i utredningsdirektiven. Vid bedömningen av hur denna 
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fråga ska hanteras måste dock också vägas in att Arvsfondens möj-
lighet att avstå arv inte ska utvidgas i sådan omfattning att det inne-
bär att den legala arvsrätten utvidgas. Vi redovisar vissa förslag till 
förändringar i kapitel 12. 

Vissa administrativa och övriga frågor 

Utredningens direktiv innehåller även en rad sakfrågor där man defi-
nierat behov av en översyn eller av förändring. Således lämnar vi 
förslag att flytta prövningen av vissa ärenden från regeringen till 
Kammarkollegiet (se avsnitt 12.5 och kapitel 13), bedömer frågor 
kring kostnader i bristbon (kapitel 14) och vissa redovisningsfrågor 
(kapitel 15) samt överväger strukturen på regelverket (kapitel 16). 

Organisatoriska frågor faller utanför uppdraget 

Av våra direktiv framgår uttryckligen att vi inte ska lämna förslag på 
organisationsförändringar. Statskontoret har i sin myndighetsanalys 
av Arvsfondsdelegationen konstaterat att delegationen utför uppgiften 
att fördela medel väl samt anfört att det inte finns indikationer på att 
det skulle förekomma felaktigheter i någon betydande omfattning i 
fördelningen och hanteringen av projektmedel (s. 83 f.). Statskontoret 
har dock påpekat att det i intervjuer med personal på kanslistödet 
har efterfrågats mer ledning och styrning (s. 86). Enligt Statskon-
toret har detta inte påverkat kvaliteten i handläggningen, men 
myndigheten menar att det finns en risk att problemen i arbets-
miljön i framtiden kan medföra en försämring i kvaliteten i delega-
tionens beslutsunderlag. Någon risk för bristande objektivitet har 
inte påtalats i myndighetsanalysen.  

Med detta som utgångspunkt har det i våra dialogmöten fram-
kommit vissa synpunkter på Arvsfondsdelegationens arbetssätt som 
förtjänar viss uppmärksamhet. Flera organisationer har uttryckt 
önskemål om mer transparens i Arvsfondsdelegationens beslutsgiv-
ning och har uppgett att beslutsprocessen är oförutsebar och otyd-
lig. Flera organisationer upplever också att det är en fördel om man 
tidigare har sökt stöd ur fonden och på så sätt har en etablerad kon-
takt med en viss handläggare. En upplevelse är att handläggarna ställer 
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färre frågor och begär mindre underlag om den sökande organisa-
tionen tidigare har genomfört projekt som fallit väl ut. Flera organi-
sationer har framfört att Arvsfondsdelegationens handläggare är 
mycket aktiva och föreslår förändringar som kan ge ansökningarna 
högre potential att få bifall. En organisation har uppgett att Arvs-
fondsdelegationens arbetssätt har varierat över tid och ett par orga-
nisationer menar att det är svårt att veta vad som är delegationens 
policy och vad som är den enskilda handläggarens arbetssätt. Det har 
också framförts att handläggarnas personliga relationer spelar en roll 
i ansökningsprocessen. 

Som redogjorts för i avsnitt 4.3.2 om Arvsfondsdelegationens 
arbetssätt har handläggarna en relativt framträdande roll i ansök-
ningsprocessen och i det coachande arbetssätt som delegationen 
använder sig av i beredningen av ansökningar. Eftersom antalet hand-
läggare är begränsat och antalet beviljade ansökningar är stort är det 
ofrånkomligt att en och samma handläggare ansvarar för ett relativt 
stort antal ansökningar och pågående projekt. Det är under dessa 
förutsättningar naturligt att en handläggare har många personliga 
kontakter med företrädare för olika organisationer i civilsamhället 
och således har upparbetat flera professionella relationer i denna 
kontext. Det är därför inte konstigt om ett coachande arbetssätt och 
handläggarnas roll i arbetet medför att det kan uppfattas som att 
ansökningsprocessen brister i transparens och objektivitetshänseende. 
Eftersom det är av stor betydelse för fondens legitimitet och för-
troende att den inte bara är utan också uppfattas som objektiv, 
konsekvent och transparent kan finnas skäl för Arvsfondsdelega-
tionen att se över frågan om hur ansökningsprocessen och hand-
läggarnas roll i denna process uppfattas utifrån. Då delegationens 
arbetssätt ligger klart utanför vårt uppdrag har vi inte analyserat frågan 
närmare och vi lämnar inte heller något förslag i dessa delar. 
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7 Kriterier för stöd 

7.1 Inledning 

Våra kommittédirektiv innehåller flera frågeställningar som har an-
knytning till vilka krav eller kriterier som ska gälla för att en organi-
sation ska kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden. En övergripande 
fråga är om kriterierna för stöd är tillräckliga i förhållande till fon-
dens ändamål. Två särskilda frågeställningar som vi enligt direktiven 
ska undersöka och analysera, i syfte att möjliggöra ändamålsenligt 
och långsiktigt stöd, är 

• om kriterierna i 6 § första meningen lagen (1994:243) om All-
männa arvsfonden – som stadgar att stöd ur fonden i första hand 
ska lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande – 
är relevanta i förhållande till fondens målgrupp och särskilt om 
kriteriet nyskapande verksamhet leder till oönskade effekter, och 
om så bedöms vara fallet, föreslå förändring av regelverket i det 
avseendet, och 

• hur kriterierna i 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvs-
fonden – som stadgar att stöd, om det bedöms som särskilt ange-
läget, också får lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning – 
tillämpas och förhåller sig till kriterierna i 6 § första meningen, 
samt om det är relevant i förhållande till Allmänna arvsfondens 
målgrupp att upprätthålla kriteriet särskilt angeläget för sådant 
stöd och vid behov föreslå en förändring av regelverket i det 
avseendet. 

En annan särskild uppgift enligt direktiven är att vi ska föreslå hur 
ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer 
som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demo-
kratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden. 
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I detta kapitel redovisar vi inledningsvis vår bedömning av frågan 
om vilka kriterier som Arvsfondsdelegationen i dag tillämpar som 
bör regleras i lag (avsnitt 7.2), vilken utsträckning och på vilket sätt 
nuvarande kriterier bör förändras (avsnitt 7.3) och slutligen hur ett 
demokrativillkor bör utformas (avsnitt 7.4). 

7.2 Regleringsnivå – allmänna utgångspunkter 

Inledning 

På grund av Allmänna arvsfondens särskilda ställning, som bl.a. inne-
bär att den redovisas till riksdagen, regleras kriterierna för stöd ur 
fonden i lag och inte – som är brukligt för olika typer av statsbidrag 
– genom beslut av regeringen i förordning. Som redovisas i det föl-
jande är regleringen i lag inte fullständig, utan kriterierna har under 
årens lopp kompletterats genom praxis. En naturlig utgångspunkt är 
därför att försöka inventera vad som i dag krävs av en sökande för 
att kunna få stöd ur arvsfonden och därefter bedöma i vilken ut-
sträckning dessa kriterier bör samlas i lag eller kvarstå oreglerade i 
författning. En ytterligare utgångspunkt för den bedömningen är att 
vårt uppdrag i direktiven att utforma ett så kallat demokrativillkor 
inte rimligen kan utföras på annat sätt än genom en komplettering 
av lagen om Allmänna arvsfonden. 

Arvsfondsdelegationens beslutspraxis 

Av 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden följer att 
stöd ur fonden ska i första hand lämnas till verksamhet som är ny-
skapande och utvecklande. Om det bedöms som särskilt angeläget, 
får sådant stöd också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning 
(andra meningen samma lagrum). Enligt 7 § första stycket får stöd 
enligt 6 § ges till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om 
det finns särskilda skäl får sådant stöd som avses i 6 § första meningen 
lämnas även till en offentlig huvudman. Enligt 7 § andra stycket får 
stöd inte lämnas till enskilda personer. Dessa bestämmelser reglerar 
stödgivningen ur fonden och några andra lagfästa villkor för stöd – 
bortsett från de bestämmelser som definierar stödets målgrupper – 
finns alltså inte. 
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Arvsfondsdelegationen har under senare år utmejslat och tydlig-
gjort sin beslutspraxis1, en utveckling som har tilltagit efter det att 
Kammarkollegiet utsågs till värdmyndighet för Arvsfondsdelegatio-
nen 2010. Av denna praxis som redovisas på Allmänna arvsfondens 
webbplats framgår att delegationen även tillämpar kriterier för stöd 
som inte har uttryckligt stöd i lag. Utöver kravet på att en verksam-
het ska vara nyskapande och utvecklande, ställer delegationen krav 
på målgruppernas delaktighet i projektet samt att verksamheten ska 
ha en reell potential att överleva. Dessa kriterier måste samtliga vara 
uppfyllda för att en organisation ska kunna få stöd. Det räcker såle-
des inte att en verksamhet är utvecklande och nyskapande, utan kri-
terierna som avser målgruppernas delaktighet och verksamhetens 
möjlighet till överlevnad ska också vara uppfyllda. Bedömningen har 
av Arvsfondsdelegationen beskrivits som så att på en skala låg–medel-
hög bör samtliga tre kriterier ligga på åtminstone nivån medel för att 
stöd ska kunna beviljas. De tre kriterierna behandlas alltså likvärdigt 
i Arvsfondsdelegationens praxis, och det lagstadgade kriteriet utveck-
lande och nyskapande ges inte större tyngd i beslutsfattandet än de 
övriga två övergripande kriterierna. Alla tre kriterier syftar till att ta 
tillvara den framåtsyftande ändamålsinriktning som Allmänna arvs-
fonden har. De olika villkorens gradering underlättar också för Arvs-
fondsdelegationen vid rangordningen av ansökningar mellan varandra 
eftersom ansökningar, som alla uppfyller kriterierna för stöd, kan 
uppfylla dem i olika hög grad.  

Vissa andra villkor för stöd tillämpas också, bl.a. strukturella vill-
kor. Strukturella villkor kan beskrivas som en slags grundläggande 
förutsättningar för att en organisation över huvud taget ska kunna 
komma i fråga för stöd, t.ex. krav på dess uppbyggnad och spridning 
(prop. 2009/10:55 s. 150). Det ställs i Arvsfondsdelegationens praxis 
bl.a. krav på hur länge en organisation ska ha funnits för att kunna 
komma i fråga för stöd. En ytterligare förutsättning för projektstöd 
är att projekttiden i normalfallet inte överstiger tre år. När det gäller 
lokalstöd ställs också krav på bl.a. annan medfinansiering för att stöd 
ska beviljas. 

Arvsfondsdelegationen har fört in ett demokrativillkor i sin praxis 
som en förutsättning för stöd. Dess huvudsakliga syfte är att medel 
                                                                                                                                                               
1 I kapitel 4 finns en sammanhållen redovisning av Arvsfondsdelegationens praxis. Information 
om innehållet i praxis har inhämtats från Arvsfondsdelegationens webbplats, verksamhetsberät-
telser samt i direkta kontakter med företrädare för Arvsfondsdelegationen som finns represen-
terad i utredningens expertgrupp.  
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ur Allmänna arvsfonden endast ska gå till verksamheter som vilar på 
demokratisk grund.  

Vidare kan stöd enligt Arvsfondsdelegationens praxis under vissa 
förutsättningar ges för förstudier i syfte att undersöka möjligheten 
att starta och söka stöd för en sådan verksamhet som avses i 6 § 
första meningen lagen om Allmänna arvsfonden. 

Behovet av en ökad reglering i lag 

En första fråga som kan ställas är om Arvsfondsdelegationen över-
huvudtaget får tillämpa ytterligare kriterier för stöd än de som anges 
i lag. Såväl Arvsfondsdelegationen som Kammarkollegiet är av den 
uppfattningen och vi delar den bedömningen av följande skäl. Be-
stämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden är generellt utfor-
mad och ger delegationen ett relativt stort utrymme att formulera en 
praxis på området. I den årliga verksamhetsberättelse som Arvsfonds-
delegationen lämnar till regeringen redogör delegationen bl.a. för den 
stödpraxis som delegationen tillämpar. Regeringen redovisar i sin tur 
i en årlig skrivelse till riksdagen för stödfördelningen under före-
gående år, tillsammans med en översiktlig redogörelse för besluts-
praxis samt regeringens egen bedömning av medelsfördelningen och 
en uppfattning om vilka områden som ska prioriteras i stödgivningen 
ur fonden.2 Socialutskottet behandlar skrivelsen och ger i ett betän-
kande förslag på beslut som sedan går till omröstning i kammaren.3 
På detta sätt kan Arvsfondsdelegationens praxis anses ha förankrats 
hos och godtagits av lagstiftaren. Att vissa av de kriterier som Arvs-
fondsdelegationen tillämpar som villkor för stöd inte har stöd i lag 
innebär alltså inte att det finns en anledning att gå fram med lagstift-
ning av formella skäl. 

En särskild infallsvinkel är Arvsfondsdelegationens behov av ett 
visst mått av skönsmässighet i sin stödgivning. Allmänna arvsfonden 
är en egen förmögenhetsmassa och det kan inte göras större utbetal-
ningar än vad som finns medel för i fonden. Inflödet av medel sker 
                                                                                                                                                               
2 Som exempel kan ges regeringens skrivelser som avser budgetåret 2016 respektive 2017 i vilka 
det anges att regeringen sammantaget anser att medlen fördelats på ett väl genomfört sätt och 
i enlighet med Allmänna arvsfondens ändamål och de prioriterade områdena (skr. 2016/17:211 
s. 45 och skr. 2017/18:211 s. 49).  
3 Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse för budgetåret 2016 till 
handlingarna (Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU6). Kammaren biföll utskottets för-
slag (Riksdagsskrivelse 2017/18:30). I skrivande stund har inte regeringens skrivelse för budget-
året 2017 behandlats i riksdagen.  
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genom dödsboavveckling och genom direktavkastning från Allmänna 
arvsfonden. I nuläget är inflödet på en relativt hög och stabil nivå, men 
detta kan ändras över tid. En ökad benägenhet hos personer som 
saknar arvingar att i stället genom testamente eller på annat sätt aktivt 
förordna om sin kvarlåtenskap kan medföra en väsentlig minskning 
av utbetalningsbara medel i fonden. Likaså kan direktavkastningen 
variera över tid. Det är därför osäkert och svårt att förutse hur mycket 
medel som i framtiden kommer att inflyta i fonden. Stöd ur fonden 
ges vidare till projekt- eller lokalstödsverksamhet utifrån en fast-
ställd budget för varje enskilt projekt som i normalfallet sträcker sig 
över flera år, varför det krävs en buffert för att klara dessa åtaganden. 
Osäkerheterna kring tillgängliga medel innebär att det är av vikt att 
kriterierna för stöd regleras på ett sådant sätt att utrymmet för ett 
visst mått av skönsmässighet i stödgivningen som Arvsfondsdelega-
tionen behöver inte går förlorat. Det är väsentligt att delegationen på 
samma sätt som i dag fortfarande kan rangordna sökande och priori-
tera projekt med hög potential före verksamheter med lägre potential. 

De grundläggande utgångspunkter som ska gälla för Arvsfondens 
beviljande av stöd är i relativt begränsad utsträckning reglerade i lag. 
I förarbetena till nuvarande och tidigare lagstiftning framgår viktiga 
hållpunkter, som att projektmedel inte ska gå till ordinarie verksam-
het. Arvsfondsdelegationens praxis har dessutom utvecklats på ett 
sådant sätt att det numera får anses finnas flera övergripande krite-
rier för stöd, nämligen förutom nyskapande och utvecklande också 
ett krav på delaktighet i målgruppen samt ett krav på projektets över-
levnad. Dessa tre kriterier anses av Arvsfondsdelegationen som jäm-
bördiga i delegationens beslutspraxis.  

Som vi konstaterar i det följande anser vi att de tre övergripande 
kriterier som Arvsfondsdelegationen tillämpar som villkor för stöd 
i allt väsentligt är ändamålsenliga och bör bestå.  

Det kan då argumenteras för att den omständigheten att endast 
ett av tre likställda kriterier framgår av lag innebär en otydlighet och 
en skevhet när kriterierna ges samma tyngd i beslutsfattandet. Det 
torde också finnas ett värde i att samtliga övergripande utgångspunk-
ter vid bedömningen av möjligheten att få stöd ur fonden regleras på 
samma sätt och i samma sammanhang.  

En risk är dessutom att det för organisationer som avser att söka 
stöd är otydligt och svårtolkat hur de olika stödkriterierna tillämpas 
och vägs mot varandra.  
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Det åligger Arvsfondsdelegationen att enligt 1 § förordningen om 
Allmänna arvsfonden informera om sin verksamhet och således även 
om sin stödgivning. Informationsplikten uppfylls bl.a. genom att 
delegationen på Allmänna arvsfondens webbplats informerar om 
vilka kriterier som tillämpas i stödgivningen. Arvsfondsdelegationen 
reser också runt i landet och berättar om sin verksamhet.  

Arvsfondsdelegationens beslut om stöd är dock standardiserade 
och kortfattade, varför det inte av besluten som sådana går att dra 
några slutsatser om hur kriterierna tillämpas. Delegationens tillämp-
ning uppfattas också som otydlig och icke-transparent av flera av de 
organisationer som har deltagit vid de dialogmöten som vi har an-
ordnat (se bilaga 2). Kritiken kan sammanfattas enligt följande. Det 
är otydligt hur de olika kriterierna för stöd viktas mot varandra. 
Ställs det t.ex. lägre krav på delaktighet om projektet är mycket ny-
skapande och utvecklande? Kan stöd fås för ett mindre nyskapande 
och utvecklande projekt om både delaktighets- och överlevnads-
potentialen är mycket höga? De synpunkter som har framförts på 
dialogmötena talar alltså för att det finns ett behov av ett tydliggö-
rande av tillämpningen av kriterierna för stöd och att det finns en 
diskrepans i uppfattningen av kriteriernas innebörd mellan delega-
tionen och de organisationer som söker stöd ur fonden. 

En teoretisk möjlighet att avhjälpa tolkningssvårigheterna skulle 
kunna vara att Arvsfondsdelegationens beslut utformas på ett fyl-
ligare sätt med mer tydliga motiveringar om varför stöd beviljas 
respektive avslås, av vilka det klart framgår hur de olika kriterierna 
har värderats och vägts mot varandra i bedömningen. Det finns dock 
svårigheter att i enskilda beslut formulera övergripande principer för 
stöd som ska kunna tillämpas. Det skulle också innebära en väsent-
ligt tyngre arbetsbörda för Arvsfondsdelegationen och dess kansli 
att formulera sådana beslut. Dessutom finns ingen formell motiver-
ingsskyldighet för gynnande beslut. Att förlita sig på utformningen 
av besluten för att få substantiell ledning i hur kriterierna tillämpas 
är därför ingen framkomlig väg.  

Ett ändamålsenligt sätt får i stället anses vara att i lag ange i vart 
fall samtliga de övergripande kriterierna för stöd som i dag tillämpas. 
Viss ytterligare ledning i hur de olika kriterierna bör tolkas kan då 
också lämnas i förarbetena till bestämmelsen.  
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Andra villkor för stöd 

Ett flertal av de förordningar som reglerar utbetalning av statsbidrag 
innehåller en uppsättning villkor som ska vara uppfyllda för att en 
sökande ska kunna få stöd. Regeringen har i propositionen En politik 
för det civila samhället (prop. 2009/10:55 s. 148 ff.) uttalat vilka prin-
ciper som bör gälla för styrningen av de statliga bidragen till det civila 
samhällets organisationer och här angett vilka strukturella villkor 
som bör ställas för att stöd ska utgå. Som villkor för stöd bör enligt 
regeringen ställas att organisationen saknar vinstsyfte, har en riks-
omfattande organisation med lokal eller regionalt förankrad verk-
samhet eller har ett riksintresse, har ett antal enskilda medlemmar 
eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda med-
lemmar, har bedrivit verksamhet under minst två år, och inte har 
skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-
heten eller är i likvidation eller försatt i konkurs. Därutöver bör det 
enligt regeringen ställas krav på demokratisk uppbyggnad och att orga-
nisationen respekterar demokratins idéer (närmare om demokrati-
villkoret, se avsnitt 7.4). Enligt regeringen bör dessa villkor successivt 
införas för statsbidrag till organisationer inom det civila samhället i 
samband med att bidragssystem ses över och förändras. Systemen 
för statsbidrag, och då framför allt organisationsbidragen, bör enligt 
regeringen på sikt utformas i enlighet med de föreslagna villkoren. 
Vidare menar regeringen att eftersom gemensamma villkor föreslås 
bör de aktuella bidragssystemen inte innehålla fler strukturella vill-
kor än de som beskrivs i propositionen. Däremot kan det finnas be-
hov av ytterligare villkor för verksamhets-, projekt- och anläggnings-
bidrag i syfte att tydliggöra vilken typ av verksamhet som kan stödjas, 
under hur lång tid stöd ska ges osv.  

Förutom de villkor som gäller för varje enskilt statsbidrag inne-
håller förordningarna om statsbidrag ofta ett flertal strukturella vill-
kor som regeringen har angett i ovan nämnda proposition, t.ex. krav 
på ett visst antal medlemmar, krav på viss geografisk spridning, och 
flera av de villkor som regeringen angett. Statsbidrag omfattas alltså 
av en detaljerad reglering på förordningsnivå. 

Av lagen om Allmänna arvsfonden följer att endast ideella orga-
nisationer som huvudregel kan få stöd ur fonden (7 §). Några andra 
konkreta krav på organisationer som söker stöd finns inte lagen. 
Arvsfondsdelegationen tillämpar dock flera andra villkor för stöd ur 
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fonden. Som exempel tillämpas en huvudregel om en maximalt tre-
årig projekttid, krav på hur länge en organisation ska ha funnits för 
att komma i fråga om stöd samt krav på medfinansiering för lokal-
stöd. Som konstaterats ovan förekommer sådana villkor i ett flertal 
förordningar som reglerar statsbidrag. Delegationen tillämpar dock 
inte samtliga av regeringen föreslagna villkor för statligt stöd. 

Ovan har konstaterats att Arvsfondsdelegationen har ett utrymme 
att tillämpa olika stödkriterier i sin praxis, utan att det är behövligt 
att de följer av lagen om Allmänna arvsfonden. Vi har inte heller funnit 
något att invända mot stödvillkor som mer i detalj reglerar stödgiv-
ningen, som t.ex. regeln om en i normalfallet maximalt treårig projekt-
tid, som utvecklats i delegationens praxis, utan de framstår som väl 
avvägda.  

Stöd ur Allmänna arvsfonden är inte statsbidrag, även om paral-
leller kan dras till denna bidragsform eftersom fonden kontrolleras 
och administreras av staten. Vidare ges stöd ur fonden i form av 
projekt- respektive lokalstöd, och inte i form av verksamhets- eller 
organisationsbidrag, vilka främst berörs av regeringens uttalanden 
om strukturella villkor (prop. 2009/10:55 s. 148 ff.). Till skillnad för 
statsbidrag regleras inte villkor för stöd ur fonden i förordning, utan 
i lag. I lagen om Allmänna arvsfonden anges i stället den övergri-
pande inriktningen för stöd, vilken syftar att ta tillvara fondens ända-
mål och den mer detaljerade styrningen av Arvsfondsdelegationens 
stödgivning sker genom regeringens skrivelse till riksdagen. Det fram-
står därför som mindre lämpligt att i lag detaljreglera samtliga stöd-
villkor. En lagreglering och eventuella ändringar av lagen kräver riks-
dagens godkännande, vilket är en omfattande process för att införa 
eller ändra strukturella eller andra villkor för stöd. Lagstiftaren bör 
inte ta ställning till den typen av detaljreglering. 

Oaktat att lagstadgade krav skulle kunna bidra till en ökad tyd-
lighet och transparens i beslutsfattandet skulle det också ha som 
följd att Arvsfondsdelegationen blir uppbundet av en uppsättning 
krav som ska vara uppfyllda för att stöd ska ges. Som utvecklats ovan 
finns det i stödgivningen ett behov av ett visst mått av skönsmässig-
het i beslutsfattandet med hänsyn till osäkerheten i prognosen över 
medelsinflödet i fonden. Skönsmässigheten innebär att Arvsfonds-
delegationen kan anpassa sin beslutspraxis efter de rådande förutsätt-
ningarna medan en detaljreglering i lag minskar denna flexibilitet, 
vilket kan få oönskade effekter. 
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Vidare finns det inte något hinder mot att villkor som avser en 
detaljreglering av stödgivningen kommuniceras och tydliggörs på 
annat sätt än i lag, t.ex. genom en lättillgänglig redovisning av dem i 
anslutning till ansökningsblanketten för stöd som finns att hämta på 
Arvsfondsdelegationens webbplats. Till skillnad från de övergripande 
kriterierna för stöd är inte dessa villkor öppna för tolkning; de regle-
rar ju avsevärt mer konkreta omständigheter än de övergripande stöd-
kriterierna. Det finns därför inte behov av att klargöra deras bety-
delse i lag och i förarbetsuttalanden på samma sätt som är fallet för 
de övergripande kriterierna.  

Utgångspunkter för den fortsatta diskussionen 

De övergripande kriterierna för stöd är till sin natur öppna för tolk-
ning. Det inte fråga om kriterier som detaljstyr stödgivningen, utan 
deras utformning ger Arvsfondsdelegationen möjlighet att tillämpa 
ett stort mått av skönsmässighet i sin beslutsgivning och utrymmet 
för en diskretionär prövning är alltså stort. Behovet av skönsmässig-
het hindrar därför inte att samtliga övergripande kriterier anges i lag. 
Mot bakgrund av vad som sagts ovan bör samtliga övergripande kri-
terier för stöd anges i lag, för att motverka den beskrivna skevheten 
och otydligheten som följer av att vissa kriterier finns i lag, medan 
andra har vuxit fram ur praxis. Utgångspunkten för den kommande 
diskussionen ska därför vara att om de övergripande kriterierna för 
stöd som i dag tillämpas är ändamålsenliga bör samtliga framgå av lag. 

Som utgångspunkt finns inte skäl för att i lag eller annan författ-
ning reglera de strukturella villkoren eller övriga villkor för stöd som 
i dag tillämpas av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen ska 
dock även i fortsättningen ha möjlighet att i sin praxis ställa upp 
stödvillkor som detaljreglerar stödgivningen, som t.ex. villkor avse-
ende projekttidens längd. Till sådana villkor hör också strukturella 
villkor som avser en sökande organisation som sådan, som t.ex. hur 
lång tid organisationen ska ha existerat för att kunna komma i fråga 
för stöd. I detta sammanhang kan det påpekas att Arvsfondsdelega-
tionen har utrymme att besluta om att tillämpa även andra villkor för 
stöd än vad som är fallet i dag, om delegationen finner det påkallat.  
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I avsnitt 7.3 diskuteras om de tre övergripande kriterierna för stöd 
som i dag tillämpas är ändamålsenliga i förhållande till Arvsfondens 
syfte och dess målgrupper. I avsnitt 7.4 behandlas det demokrati-
villkor vi enligt våra direktiv ska lämna förslag om. 

7.3 Kriterier för stöd 

Förslag: Stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till verksamhet  

– som är utvecklande för någon av fondens målgrupper, 

– där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och 

– som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fon-
den har upphört.  

 
Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, 
om de ska användas för verksamhet som uppfyller de angivna kri-
terierna. 

Det bör av lag uttryckligen framgå att stöd inte ska få lämnas 
till en organisations löpande verksamhet.  

Skälen för förslaget 

Allmänna utgångspunkter 

Som utvecklats i kapitel 6 bör man hålla i minnet att det inte finns 
något som tyder på att stöd ur Allmänna arvsfonden går till verksam-
het som inte överensstämmer med den uttalade inriktningen för stöd-
givning ur Allmänna arvsfonden som funnits alltsedan dess start, dvs. 
att stödgivningen ska vara framåtsyftande. Kriterierna för stöd ur 
fonden kan därför sägas vara ändamålsenliga på ett generellt plan. 
Som följer av våra direktiv ska vi dock analysera om kriterierna för 
stöd är relevanta i förhållande till fondens målgrupper, och då sär-
skilt om kriteriet nyskapande verksamhet kan leda till oönskade effek-
ter. I det följande diskuteras därför de tre övergripande kriterierna för 
stöd som Arvsfondsdelegationen tillämpar för både projekt- respek-
tive lokalstöd.  
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I denna diskussion behandlas de synpunkter på de tre kriterierna 
och dess tillämpning som har framförts av organisationer som har 
bjudits in till de dialogmöten som vi har anordnat. En fullständig 
redovisning av de framförda synpunkterna på kriterierna men också 
åsikter avseende andra delar av Arvsfondsdelegationens arbete finns 
i bilaga 2 till betänkandet. Där redovisas också vilka organisationer 
som har deltagit på mötena och hur urvalet har gjorts.  

Som har konstaterats i avsnitt 7.2 är en utgångspunkt att samtliga 
övergripande kriterier för stöd som anses vara ändamålsenliga ska 
framgå av lagen om Allmänna arvsfonden. Hur den övergripande 
regleringen av kriterierna för stöd bör se ut diskuteras nedan.  

En verksamhet ska vara utvecklande för någon av målgrupperna  
för att kunna få stöd 

Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning har sedan dess inrättande 
varit framåtsyftande och stöd ur fonden har stimulerat till utveckling 
och prövande av nya idéer. Stöd ur fonden har finansierat utveckling 
av olika verksamhetsformer i syfte att förbättra situationen för barn, 
ungdomar och personer som har funktionsnedsättning. Medel ur 
fonden har finansierat nyskapande och utvecklande projekt som har 
syftat till att pröva ny verksamhet eller utveckla nya metoder i en 
redan etablerad verksamhet eller en helt ny verksamhetsinriktning. 
Stödet har skapat möjligheter att införa nya hjälpformer som sedan 
har spridits vidare till samhället i stort och har i många fall lett till en 
framgångsrik permanentering av verksamheten. Verksamheter som 
startat som projekt med stöd ur fonden men som nu bedrivs i etable-
rad organisationsform är t.ex. Bris, Cirkus Cirkör och Friends. Även 
viss offentligt finansierad verksamhet har startat som Arvsfonds-
projekt, såsom färdtjänst och personlig assistans, där staten och 
kommuner tagit över ansvaret för driften av verksamheten.  

Att stöd har gått till utveckling av nya verksamheter har alltså lett 
till att ett flertal olika organisationer har utvecklat metoder och 
arbetssätt som blivit så framgångsrika att de har överlevt projekttiden 
och sedan blivit en del av det etablerade civilsamhället eller drivits 
vidare i det allmännas regi. Kravet på att stöd ska gå till nyskapande 
och utvecklande verksamhet har således berikat samhället med flera 
olika verksamheter som kanske inte hade tillkommit utan detta kri-
terium. Detta talar med styrka för att verksamheter som syftar till 
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att vara nyskapande och utvecklande även fortsättningsvis ska ha 
möjlighet att få stöd ur Allmänna arvsfonden.  

Vid införandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden 
avsåg regeringen med begreppet nyskapande och utvecklande verk-
samhet att markera att fondens ändamål även fortsättningsvis skulle 
vara framåtsyftande och att stöd ur fonden ska stimulera till verk-
samhet som innebär utveckling och prövande av nya idéer. Några 
mer konkreta förarbetsuttalanden om vad som utgör en nyskapande 
och utvecklande verksamhet saknas. Det är t.ex. oklart om lagstif-
taren har avsett att verksamheten ska vara nyskapande i riket eller 
om det är tillräckligt att den är nyskapande i en del av landet. Det är 
också oklart om det enligt lagstiftaren är nyskapande att använda sig 
av befintliga och beprövade metoder i nya sammanhang och för 
andra målgruppers behov. Förarbetsuttalandena ger alltså inte någon 
djupare förståelse av innebörden av nyskapande och utvecklande.  

Av Arvsfondsdelegationens praxis framgår att det med nyskapande 
och utvecklande projekt kan avse att utveckla helt nya verksamheter, 
men även att utveckla en befintlig metod eller verksamhet i en annan 
riktning. Enligt praxis kan nyskapande och utvecklande också vara att 
pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötes-
platser. Graden av nyskapande måste vidare sättas i ett sammanhang 
för att kunna bedömas, dvs. en idé är nyskapande i förhållande till 
någon annat som görs eller inte görs. Det krävs inte enligt praxis att 
projektet är unikt för hela riket, vilket innebär att det ur ett natio-
nellt perspektiv inte finns något krav på att projektet ska vara unikt. 
Skillnader i geografiska och demografiska förutsättningar vägs in i 
bedömningen av nyskapandegraden. Om en organisation vill göra 
något som är helt nytt just för den organisationen, men som redan 
är etablerat under liknande förutsättningar i andra delar av landet be-
döms projektet enligt praxis som inte tillräckligt nyskapande. Av 
praxis följer vidare att om relevanta erfarenheter från liknande metod-
utveckling finns tillgängliga och kan användas av den sökande orga-
nisationen kan detta också vara ett skäl för avslag på stödansökan. 

Det lagstadgade kravet på att ett projekt ska vara nyskapande och 
utvecklande har kritiserats av flera av de organisationer som deltagit 
vid de dialogmöten som vi har anordnat och den kritik mot kriteriet 
som framförts av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har åter-
kommit på dessa möten. På dialogmötena har det framförts att orga-
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nisationer anstränger sig för att få ett projekt att framstå som nyska-
pande, och försöker att få in sådana moment i projektet, trots att 
beprövade arbetssätt och metoder skulle fungera bättre för målgrup-
pen. Nyskapande moment kan också enligt organisationerna riskera 
att försämra projektets utfall. För målgrupperna personer som har 
funktionsnedsättning eller barn fungerar det inte alltid enligt orga-
nisationer som företräder dessa målgrupper att använda sig av obe-
prövade metoder vars utfall är osäkert, utan kända metoder är ofta 
mer till gagn för dessa målgrupper. 

Flera organisationer har också uppfattningen att det är otydligt 
hur Arvsfondsdelegationen tillämpar kriteriet i sin praxis. I detta sam-
manhang har bl.a. följande åsikter framförts. Avslag kan meddelas 
med motiveringen att projektet inte är tillräckligt nyskapande trots 
att organisationerna har bedömt att verksamheten har en hög nyska-
pandegrad. I andra fall har organisationerna fått bifall på ansökningar 
som organisationerna ansett vara mindre nyskapande. Ibland, men 
inte alltid, förefaller det vara tillräckligt att verksamheten är nyska-
pande på den ort där den ska äga rum för att en ansökan ska kunna 
beviljas. Olika uppfattningar har redovisats i frågan, t.ex. har några 
organisationer uppfattningen att kravet är geografiskt begränsat (dvs. 
inte bara i fråga om lokalstöd) medan andra har uppfattat att det tas 
hänsyn till all verksamhet som bedrivs inom riket vid bedömningen 
om ett projekt kan anses vara nyskapande. Det finns också en osäker-
het om Arvsfondsdelegationen anser att det är tillräckligt nyskapande 
att utveckla, sprida eller tillgängliggöra befintliga metoder för nya 
målgrupper. 

Flera organisationer har uppgett att svårigheten att bedöma vad 
som uppfattas som nyskapande av Arvsfondsdelegationen kan, i kom-
bination med den omfattande arbetsinsats som krävs för att samman-
ställa en stödansökan med tillhörande underlag, leda till att organisa-
tioner tvekar inför eller helt avhåller sig från att söka stöd eftersom 
organisationen inte upplever att det tänkta projektet är tillräckligt 
nyskapande. 

De redovisade åsikterna överensstämmer inte i alla delar med 
Arvsfondsdelegationens praxis avseende kriteriet nyskapande och 
utvecklande såsom den redovisats ovan. Av praxis följer ju att det 
inte krävs att metoder och arbetssätt är helt nya och obeprövade och 
det finns inte heller något krav på att verksamheten ska vara ny-
skapande i hela landet för att kunna få stöd.  



Kriterier för stöd SOU 2018:70 

132 

Av kritiken kan emellertid slutsatsen dras att det finns en upplevd 
otydlighet om hur kriteriet nyskapande tillämpas av Arvsfondsdele-
gationen. Det kan också konstateras att denna otydlighet riskerar att 
leda till att projekts resultat drabbas negativt av att nyskapande 
moment läggs till i projektverksamheten enbart i syfte att kriteriet 
nyskapande ska vara uppfyllt. Den upplevda otydligheten i hur kri-
teriet tillämpas kan alltså riskera att fokus flyttas från målgruppernas 
behov till en ansträngning att verka nyskapande och kan orsaka att 
syftet med projektet och de behov hos målgrupperna som det är tänkt 
att möta blir lidande. Att nyskapandekriteriet upplevs som otydligt 
och för svårt att nå upp till kan i förlängningen leda till att organisa-
tioner helt avstår från att söka stöd p.g.a. kriteriets utformning, dvs. 
att organisationer inte söker stöd för projekt som skulle kunna 
generera goda resultat med hjälp av beprövade metoder och arbetssätt 
för målgrupperna. Detta kan särskilt vara fallet i fråga om mindre 
organisationer som saknar erfarenhet av att söka projektmedel.  

Nedgången i antalet stödansökningar kan, som har utvecklats i 
kapitel 6, ha flera olika orsaker. Det kan dock inte uteslutas att den 
upplevda otydligheten i fråga om tillämpningen av kravet på nyska-
pande kan ha haft en inverkan på nedgången i antalet ansökningar. 
De nämnda riskerna förknippade med denna otydlighet är också 
tecken på att utformningen och tillämpningen av detta kriterium i 
sig är onödigt begränsande. Det finns därför starka skäl för att se 
över och omformulera kriteriet i fråga om kravet på nyskapande. 
Syftet med en sådan omformulering är främst att åstadkomma en 
ökad tydlighet i fråga om hur kriteriet ska tillämpas för att motverka 
att organisationer avskräcks från att ens söka stöd p.g.a. att kraven 
upplevs som för svåra att leva upp till. En omformulering syftar så-
ledes också indirekt till att fler organisationer än i dag ska söka stöd 
ur fonden och inte rädas det arbete som krävs för att upprätta en 
ansökan om stöd ur fonden. Nedan diskuteras hur kriteriet bör om-
formuleras. 

Det nuvarande kriteriet består ju av två delar, ett projekt ska vara 
både nyskapande och utvecklande för att kunna beviljas stöd enligt 
lagtextens utformning. Syftet med Allmänna arvsfonden har sedan 
dess inrättande varit framåtsyftande och stöd ur fonden har stimule-
rat till utveckling och prövning av nya idéer. Ett sådant utvecklings-
perspektiv har som slagits fast ovan varit av godo då det lett till att 
flera verksamhetsidéer har kunnat prövats, idéer som kanske inte 
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annars hade blivit verklighet och bör tas tillvara vid utformningen av 
de kriterier som ska gälla för stöd ur fonden. 

Ovan har de problem som i dag finns med begreppet nyskapande 
diskuterats. Den problematik som detta begrepp är förenat med bör 
medföra att det tas bort för att i stället ersättas med – för att ta till vara 
fondens framåtsyftande inriktning – ett krav på att verksamheten ska 
vara utvecklande. 

Frågan är då vad som närmare ska avses med begreppet utveck-
lande. Som grundläggande utgångspunkt bör som tidigare poängterats 
Allmänna arvsfondens ursprungliga ändamålsinriktning tas tillvara 
och även i fortsättningen gälla vid stödgivning ur fonden. Utvecklande 
och nyskapande kan enligt förarbetena till den nuvarande bestämmel-
sen innebära att syftet med verksamheten är att pröva helt ny verk-
samhet eller utveckla nya metoder i en redan etablerad verksamhet 
eller att utveckla verksamheten i en ny riktning. Sådan verksamhet ska 
således även i fortsättningen omfattas av begreppet utvecklande. 

Betydelsen av begreppet utvecklande verksamhet är dock vidare 
eftersom det inte har den begränsningen att verksamheten också 
måste vara nyskapande. Av Svenska Akademiens ordlista följer att 
en betydelse av ordet utveckla är att förändra och förbättra något. 
I ljuset av denna betydelsen bör med utvecklande verksamhet förstås 
verksamhet som på något sätt medför förbättring för den målgrupp 
som den riktar sig till och de behov som denna målgrupp har. Om 
en verksamhet är helt ny eller inte bör därför inte hämma bedöm-
ningen om den ska anses utvecklande för målgruppen, utan det avgör-
ande bör vara att verksamheten innebär ett utvecklingsarbete som 
syftar till en förändring och förbättring av målgruppens situation; 
deras behov blir tillgodosedda i högre grad än vad som skulle vara 
fallet utan verksamheten.  

En fråga vid bedömningen av om en verksamhet ska anses vara 
utvecklande är frågan om en geografisk begränsning ska tillämpas, 
dvs. om en verksamhet som bedrivs i en del av landet ska ses som 
utvecklande för målgruppen på en annan ort, om en sådan verksam-
het inte finns där sedan tidigare. Den praxis som Arvsfondsdelega-
tionen tillämpar i dag vad gäller kriteriet nyskapade och utvecklande 
innebär att det inte finns något krav på att projektet är unikt för hela 
riket för att kunna få stöd, men att en bedömning görs utifrån geo-
grafiska och demografiska förutsättningar.  
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Här kan en jämförelse med Arvsfondsdelegationens praxis angå-
ende lokalstöd göras. Denna praxis innebär att det med nyskapande 
och utvecklande på orten avses verksamhet som sedan tidigare inte 
finns inom en radie om en mil. En fastighet är dock till skillnad från 
en projektverksamhet ett statiskt objekt och den verksamhet som 
stödet avser bedrivs i eller i anslutning till den fastighet som lokal-
stödet finansierar. Fastigheten är således en förutsättning för den 
verksamheten som det söks stöd för. Det framstår därför som mer 
naturligt med en väl definierad geografisk avgränsning i fråga om be-
dömningen om en viss verksamhet ska anses utvecklande i fråga om 
lokalstöd, dvs. det finns inte skäl att förordna om någon ändring av 
denna praxis för lokalstöd.  

Projektverksamhet är inte på samma sätt knutet till en viss fysisk 
plats, även om projektverksamhet i praktiken sannolikt ofta bedrivs 
i en och samma lokal. Någon strikt geografisk begränsning på samma 
sätt som i dag tillämpas för lokalstöd bör därför inte heller i fortsätt-
ningen gälla för projektstöd. Det ska dock inte – vilket också följer 
av den praxis som Arvsfondsdelegationen tillämpar i fråga om det 
nuvarande kriteriet i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden – krävas att 
projektet är unikt ur ett nationellt perspektiv för att anses som ut-
vecklande utan bedömningen om ett projekt kan anses utvecklande 
bör göras utifrån om projektet innebär någon form av utvecklings-
arbete.  

Inte bara nya metoder och arbetssätt är att se som utvecklande, 
utan även en beprövad metod som har använts för en målgrupp, men 
som nu är tänkt att användas för en ny målgrupp faller också inom 
begreppet. Det måste i de fallen finnas ett behov av anpassning av ett 
arbetssätt eller en metod till en ny målgrupp eller till nya förhållan-
den. Att enbart flytta en befintlig metod från en ort till en annan för 
att använda den för samma målgrupp kan inte anses innebära ett 
sådant utvecklingsarbete som krävs för att ett projekt ska vara kunna 
beviljas stöd. Det kan inte heller anses vara utvecklande att en orga-
nisation använder en metod som är ny för organisationen, men som 
redan tillämpas av andra aktörer på den målgrupp vars behov pro-
jektet syftar att tillgodose. Fokus ska ju vara på målgruppen och inte 
på om metoden eller arbetssättet är nytt för den enskilda organi-
sationen. Att en organisation önskar använda en beprövad metod för 
en ny målgrupp eller i ett annat sammanhang, t.ex. i glesbygd när 
metoden ännu inte har anpassats till glesbygdens förutsättningar, 
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kan dock anses innefatta ett sådant utvecklingsarbete att projektet 
kan anses utvecklande för målgruppen. Det ska i denna bedömning 
alltså inte ha någon betydelse om metoden har använts inom riket 
sedan tidigare eller inte, så länge användningsområdet är utvecklande 
för någon av målgrupperna, dvs. syftar till förändring och förbättring 
för deras situation och behov och att ett utvecklingsarbete är nöd-
vändigt för att undersöka om metoden fungerar. 

I dag delas nästan hela det utdelningsbara beloppet i fonden ut. 
Även om antalet ansökningar skulle öka till följd av att nyskapande-
kravet tas bort och att fler ansökningar kan komma att uppfylla kra-
ven för stöd kan inte väsentligt fler projekt få stöd ur fonden p.g.a. 
begränsningen i utdelningsbara medel. I och med medelsbegränsningen 
har Arvsfondsdelegationen att rangordna ansökningar och mer ut-
vecklande verksamheter bör prioriteras framför mindre utvecklande. 
Ett projekt som är utvecklande för hela riket bör ofta bedömas som 
mer utvecklande än ett projekt som endast är utvecklande för en viss 
del av landet. Det kommer således finnas ett ännu större behov än 
i dag för Arvsfondsdelegationen att kunna rangordna ansökningar 
utifrån ett perspektiv om vilka som har högst potential. Liksom har 
poängterats ovan har delegationen därför alltjämt ett behov av att 
kunna tillämpa ett stort mått av skönsmässighet i sin stödgivning. 

En verksamhet ska ha förmåga att överleva  
efter att stödgivningen har upphört för att kunna få stöd 

Utöver det lagstadgade kriteriet för stöd som följer av 6 § lagen om 
Allmänna arvsfonden tillämpar Arvsfondsdelegationen som framgått 
ovan ytterligare två mer övergripande kriterier i sin beslutspraxis: 
krav på verksamhetens överlevnad och målgruppens delaktighet i 
verksamheten.  

I fråga om kriteriet överlevnad bedömer Arvsfondsdelegationen 
om det finns förutsättningar för en fortsatt drift av verksamheten 
när finansieringen från fonden upphör, t.ex. om projektet kan bli en 
del av organisationens ordinarie verksamhet eller om någon annan 
aktör kan ta över verksamheten. Kriteriet kan också vara uppfyllt om 
organisationen sprider metoder som har utvecklats i projektet. Arvs-
fondsdelegationen kräver en plan för hur metodmaterial ska använ-
das efter projektets slut, att det finns en efterfrågan på materialet och 
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att den aktör som kan antas använda materialet är med i projektet 
som samarbetspartner.  

När det gäller överlevnadskravet har det på dialogmötena fram-
förts att det finns en problematik i tillämpningen av kriteriet. Det 
har påpekats att det borde vara viktigare att projektet leder till att en 
varaktig kunskap och struktur skapas i organisationen än att det 
inom projektet tas fram en bok med t.ex. metodmaterial, dvs. att en 
fysisk produkt om det arbete som har bedrivits i projektet produ-
ceras. Ett sådant material kommer enligt organisationerna i många 
fall inte till praktisk användning efter projektets slut. Det har också 
påpekats att överlevnadskriteriet kräver stora insatser och finan-
siering, vilket kan vara svårt att finna. En möjlighet att efter avslutat 
projekt få s.k. bryggfinansiering för att införliva projektet i den ordi-
narie verksamheten skulle enligt några organisationer vara till hjälp. 

Flera organisationer har också uppgett att de upplever att över-
levnadskriteriet i viss mån står i motsättning till kravet på nyskapande. 
De har framfört att det är svårt att förutse ett projekts överlevnad 
om arbetsmetoderna i projektet är obeprövade, eftersom erfarenhet 
saknas om metoderna fungerar på lång sikt. Åsikten har framförts 
att en nyskapande verksamhet torde ha mindre förutsättningar att 
leva vidare och permanenteras efter avslutat projekt, eftersom det 
saknas underlag som visar att metoderna är effektiva. Eftersom me-
tod och arbetssätt inte har prövats förut är det enligt organisatio-
nerna svårt att prestera ett sådant underlag redan vid tidpunkten för 
ansökan om stöd. 

Ett krav på överlevnad är ett uttryck för syftet med stöd ur All-
männa arvsfonden, dvs. att en framåtsyftande verksamhet ska ha 
förutsättningar att överleva även efter det att stöd ur fonden har 
upphört. En verksamhets möjlighet att överleva kan sägas vara en del 
i dess nyskapande- och utvecklingspotential; en verksamhet som har 
förutsättningar att överleva och således ligga till grund för en mer 
varaktig verksamhet bör i normalfallet vara mer till gagn för mål-
gruppen än om den upphör att existera efter en kortare tid, och så-
ledes vara mer ändamålsenlig i förhållande till fondens syfte. Det bör 
således även fortsättningsvis tas hänsyn till överlevnadspotentialen 
vid bedömningen om stöd ska beviljas till en verksamhet. Några av 
de synpunkter som framförts angående kriteriet bör dock bemötas i 
detta sammanhang. 
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Fysiskt material, t.ex. en metodbok, som beskriver arbetssättet 
och metoder som har använts i verksamheten kan vara av stor nytta 
för andra som önskar ta del av de kunskaper som genererats i ett visst 
projekt, och på så sätt kan kunskapen och metoder leva vidare i 
annan verksamhetsform. Det kan finnas en risk för att materialet inte 
får någon större spridning efter ett projekts slut, vilket är en erfaren-
het som flera organisationer har redovisat. Som framgått ovan kräver 
dock Arvsfondsdelegationen en plan för hur materialet ska spridas. 
Producerandet av metodmaterial är alltså en del i bedömningen av 
överlevnadspotentialen hos en verksamhet, men fokus ligger inte 
enbart på denna omständighet i Arvsfondsdelegationens bedömning 
av om kriteriet är uppfyllt.  

Även om överlevnadskriteriet kan sägas vara en del av tanken att 
verksamhet som bekostas ur fonden ska vara nyskapande och utveck-
lande finns det – som flera organisationer har påpekat – en inneboende 
motsättning mellan överlevnad och det nuvarande lagstadgade kravet 
på att en verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Att 
kunna bedöma en helt ny verksamhets överlevnad vid ansökan om 
stöd kan mot bakgrund av de skäl som framförts av organisationerna 
i fråga vara mycket svårt. Krav på en organisation visa hur överlevnad 
ska säkras kan leda till att organisationer som t.ex. vid ansöknings-
tillfället saknar finansiering för en inkorporering av projektet i den 
ordinarie verksamheten tvekar inför att söka stöd ur fonden. Vidare 
kan det för vissa verksamheter vara svårt att hitta naturliga över-
tagare av verksamheten i fråga, medan det för andra projekt kan vara 
mer självklart att andra aktörer tar över driften efter projekttidens 
slut. Exempel på det senare fallet kan vara verksamhet som ligger 
nära offentlig huvudmans ansvar och som därför är lämplig att tas 
över av kommun eller landsting när projekttiden har löpt ut. För 
annan mer nischad verksamhet kan det vara svårare att finna lämpliga 
övertagare av verksamheten, varför den att riskerar att bedömas ha 
en lägre möjlighet till överlevnad. Organisationer med smal verk-
samhet och som saknar egen finansiering för vidare drift kan alltså 
riskera att missgynnas i förhållande till de organisationer vars projekt-
verksamhet är sådan att det finns aktörer för vilka det är naturligt att 
ta över verksamheten.  

Visserligen skulle de beskrivna svårigheterna kunna motivera att 
lägre krav ställs på sökanden i fråga om att visa överlevnad, t.ex. om 
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det saknas naturliga övertagare av en viss sorts verksamhet. Överlev-
nadskriteriet är emellertid ett av tre övergripande kriterierna för stöd 
och bedömningen av om en verksamhet har möjlighet att överleva 
efter stödgivningens slut är en viktig del i att tillse att stöd ur fonden 
går till projekt som överensstämmer med dess syfte. Det finns så-
ledes inte skäl att p.ga. av svårigheterna i nu nämnda fall förbise eller 
ställa lägre krav i fråga om detta kriterium i bedömningen om stöd 
ska beviljas.  

Målgrupperna ska vara delaktiga i verksamheten  
för att stöd ska kunna ges 

Det tredje övergripande kriteriet i Arvsfondsdelegationens praxis är 
delaktighet. Med detta avses att minst en av fondens målgrupper ska 
vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från 
planering till genomförande av verksamheten. Av beslutspraxisen 
följer enligt Arvsfondsdelegationen att det ibland är nödvändigt att 
målgruppen representeras av någon annan som företrädare för mål-
gruppens perspektiv när målgruppen inte själv kan delta i planeringen 
och utformningen av projektet, t.ex. i fråga om projekt som syftar att 
hjälpa våldsutsatta barn. Om inte den sökande organisationen utgörs 
av målgruppen ska organisationen enligt praxis kunna beskriva hur 
den har undersökt målgruppens behov och hur väl verksamheten 
motsvarar behoven samt hur målgruppens idéer och perspektiv har 
tagits till vara. Är det en offentlig huvudman som söker stöd krävs 
det enligt praxis ett nära samarbete med minst en ideell organisation.  

Majoriteten av de tillfrågade organisationerna har uppgett att de 
ser positivt på kravet på delaktighet och har inte haft några synpunk-
ter på dess utformning eller tillämpning. En organisation har fram-
fört att det upplevs som att Arvsfondsdelegationen har en för strikt 
syn på vad för typer av verksamheter som riktar sig mot målgrup-
perna och att det kan finnas behov av att indirekt rikta sig mot mål-
grupperna genom att direkt rikta sig mot vuxna. Som exempel har 
getts verksamhet som syftar till att hjälpa barn och ungdomar med 
missbruksproblematik genom att anordna stödverksamhet åt deras 
föräldrar. 

Det kan konstateras att målgruppernas delaktighet i ett projekt 
är en framgångsfaktor; projekt som drivs för målgrupperna men utan 
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deras aktiva medverkan kan i stället många gånger riskera att miss-
lyckas då målgrupperna inte kommit till tals och inte fått kommuni-
cera sina behov. Delaktighet kan också borga för ett projekts överlev-
nad; det förefaller naturligt att en verksamhet med hög delaktighet 
och engagerade deltagare har större möjligheter att överleva under 
en längre tid än verksamheter med lägre eller ingen delaktighet. Efter-
som målgruppernas delaktighet kan främja ett projekts överlevnad, 
och överlevnad i sin tur utgör en del av bedömningen av en verk-
samhets potential att vara nyskapande och utvecklande är graden av 
delaktighet således en faktor i bedömningen av om en verksamhet 
lever upp till fondens ändamålsinriktning. Liksom i fråga om över-
levnadskriteriet bör det därför även fortsättningsvis tas hänsyn till 
målgruppernas delaktighet vid bedömningen om en verksamhet ska 
beviljas stöd. I detta sammanhang bör det också noteras att den åsikt 
som framförts om att begreppet tillämpas alltför snävt av Arvsfonds-
delegationen har bemötts av delegationen. Delegationen har fram-
fört att ett av dess prioriterade områden sedan flera år är projekt som 
avser att främja ett stärkt föräldraskap, och som således riktar sig 
indirekt till den aktuella målgruppen.  

De tre övergripande kriterierna och dess förhållande till varandra 

Samtliga tre övergripande kriterier för stöd ska enligt vårt förslag 
anges i lag, dvs. även överlevnads- respektive delaktighetskriteriet 
ska lagstadgas. Vi har inte för avsikt att genom detta förslag ändra 
tillämpningen av de två senare kriterierna, utan Arvsfondsdelegatio-
nens framvuxna praxis i de delarna ska alltjämt gälla. Den föreslagna 
lagändringen är således en kodifiering av praxis av dessa kriterier. 

Av Arvsfondsdelegationens praxis följer att samtliga tre kriterier 
ska vara uppfyllda för att stöd ska ges och att kriterierna ska prövas 
självständigt i förhållande till varandra. I Arvsfondsdelegationens pröv-
ning av om vart och ett av kriterierna är uppfyllda bedöms kriterierna 
på en tregradig skala, och samtliga bör ligga på åtminstone medel-
nivån för att stöd ska beviljas. 

Arvsfondsdelegationen är p.g.a. begränsningen i utdelningsbara 
medel i behov att kunna rangordna ansökningar som samtliga upp-
fyller kriterierna för stöd. Om antalet ansökningar om stöd skulle 
öka, utan att medlen ökar i motsvarande mån bör, som också angetts 
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ovan, finnas ett utrymme för att kunna rangordna ansökningar. 
Kodifieringen av överlevnads- respektive delaktighetskriteriet inne-
bär inte heller någon ändring av denna praxis, utan Arvsfondsdele-
gationen är även i fortsättningen fri att använda en sådan skala som 
den beskrivna vid rangordning mellan olika ansökningar. Flera or-
ganisationer har emellertid framfört att det finns en osäkerhet hos 
organisationerna hur kriterierna vägs emot varandra. För att tydlig-
göra denna bedömning framstår det som mest lämpligt att Arvs-
fondsdelegationen utvecklar detta i anslutning till den redogörelse 
för samtliga kriterier för stöd som finns på Arvsfondens webbplats. 
Detta eftersom det är svårt att i lag och förarbeten i detalj reglera hur 
de olika kriterierna ska viktas mot varandra. 

I detta sammanhang bör det påpekas att det p.g.a. Allmänna arvs-
fondens konstruktion och regelverkets uppbyggnad finns ett behov 
och en möjlighet för Arvsfondsdelegationen att tillämpa ett visst 
mått av skönsmässighet i sin bedömning. Som har utvecklats i av-
snitt 7.2 kan Arvsfondsdelegationen därför tillämpa andra komplet-
terande villkor i stödgivningen, om fondens tillgång till medel i kom-
bination med antalet ansökningar påkallar det. Detta innebär dock 
inte att delegationen kan frångå de kriterier som följer av lag, utan 
samtliga kriterier som anges i lag måste vara uppfyllda för att stöd 
ska kunna beviljas. Eftersom den nuvarande bestämmelsen i 6 § första 
meningen är otydlig i det här avseendet – den anger att stöd i första 
hand ska lämnas till verksamhet som uppfyller kriterierna – föreslår 
vi en omformulering. Enligt vårt förslag ska stöd få ges till en verk-
samhet som uppfyller kriterierna.  

Särskilt om lokalstöd 

Av den nuvarande bestämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfon-
den följer att stöd ur fonden i första hand ska lämnas till verksamhet 
som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd får också, om det 
bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och 
utrustning. Vidare förbinder sig sökanden att använda lokalen för 
det avsedda ändamålet under tio års tid, vilket följer av 9 a § lagen 
om Allmänna arvsfonden. Denna sistnämnda bestämmelse och de 
synpunkter om den som har framförts på dialogmötena behandlas i 
kapitel 8.  
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För lokalstöd tillämpar Arvsfondsdelegationen de ovan disku-
terade övergripande kriterierna för stöd, dvs. utöver det lagstadgade 
kravet på nyskapande och utvecklande tillämpas också kraven på del-
aktighet respektive överlevnad. Vad gäller kriteriet om utvecklande 
och nyskapande verksamhet ska denna enligt delegationens praxis 
dock vara nyskapande och utvecklande på orten, vilket enligt praxis 
avser verksamhet inom en radie om en mil. Arvsfondsdelegationen 
bedömer lokalstöd som särskilt angeläget om någon liknande verk-
samhet sedan tidigare inte finns på orten. 

Flera organisationer har på dialogmötena uppgett att kriterierna 
för lokalstöd är alltför begränsande. En åsikt som har framförts är 
att innebörden av särskilt angeläget är svårförståelig och otydlig. För 
den enskilda organisationen är stödet angeläget, men frågan har ställts 
om det är det perspektivet som styr bedömningen. Åsikten har fram-
förts att organisationens behov bör ha större betydelse vid pröv-
ningen av om lokalstöd ska beviljas. 

Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning, dvs. att ge stöd åt 
verksamhet som är utvecklande och framåtsyftande, bör få genom-
slag även för lokalstöd. Detta är ju alltså redan fallet i dag i den 
beslutspraxis som Arvsfondsdelegationen har utarbetat och detta 
bör därför komma till tydligare uttryck i lagtexten. Samma krav på 
utvecklande verksamhet, enligt det resonemang som förts ovan, bör 
därför gälla också för lokalstöd. En viktig skillnad är dock att den 
geografiska begränsningen som i dag tillämpas för lokalstöd i Arvs-
fondsdelegationens praxis, dvs. en verksamhet ska enligt dagens 
regler vara nyskapande och utvecklande på orten och där delegatio-
nen tillämpar en regel om en mils radie för att avgöra om en verk-
samhet är nyskapande på en viss ort. Enligt det resonemang som vi 
fört ovan bör inte en sådan regel tillämpas för projektstöd. I och med 
att vi inte föreslår någon ändring av praxis och då den geografiska 
bedömning som görs vid lokalstöd framstår som ändamålsenlig en-
ligt vårt tidigare resonemang, ska Arvsfondsdelegationen alltjämt vara 
fri att göra skillnad i den geografiska bedömningen mellan projekt- 
respektive lokalstöd. Diskussionen ovan har utmynnat i att det över-
gripande stödkriteriet i fråga om nyskapande bör omformuleras till 
att endast avse ett kriterium som tar sikte på att verksamheten ska 
vara utvecklande för att komma i fråga för stöd. Det sagda betyder 
att delegationen kan tillämpa en praxis med innebörden att en verk-
samhet ska vara utvecklande på orten för att få stöd. Vidare ska – 
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vilket följer av Arvsfondsdelegationens praxis – samtliga övergri-
pande kriterier tillämpas även för lokalstöd, dvs. även de kriterier 
som avser delaktighet och överlevnad och som föreslås följa av lag. 

Den nuvarande bestämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfon-
den kan tolkas på så sätt att det för projektstöd krävs att verksam-
heten ska vara nyskapande och utvecklande, medan det för lokalstöd 
är ett villkor att stödet ska vara särskilt angeläget. En annan tolkning 
är den som kommer till uttryck i Arvsfondsdelegationens praxis, av 
vilken det följer att det både för projektstöd och lokalstöd ställs krav 
på att verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Förarbe-
tena ger inte klart stöd för vare sig den ena eller andra tolkningen av 
paragrafen. De ger inte heller någon närmare ledning i frågan om vad 
som avses med uttrycket särskilt angeläget. Formuleringen skulle 
kunna läsas som att projektstöd ska prioriteras framför lokalstöd, 
dvs. att det krävs att lokalstöd – till skillnad från projektstöd – måste 
vara särskilt angeläget för att få stöd. Arvsfondsdelegationen priori-
terar inte projektstödsansökningar framför lokalstödsansökningar i 
sin stödgivning och det framstår inte som ändamålsenligt att göra en 
sådan prioritering mellan de olika stödformerna. En annan tolkning 
av bestämmelsen i 6 § andra meningen är att stödet ska vara särskilt 
angeläget för den eller de målgrupper som kan gynnas av lokalstöds-
verksamheten. Denna tolkning framstår inte heller den som ända-
målsenlig, särskilt då samma bedömning i fråga om de tre övergripande 
kriterierna görs – och ska göras även fortsättningsvis enligt vårt för-
slag – för både projekt- respektive lokalstöd. Att lägga till ett ytter-
ligare moment för prövningen av en lokalstödansökan är därför inte 
lämpligt. Formuleringen särskilt angeläget fyller inte heller någon 
funktion vad gäller Arvsfondsdelegationens praxis i fråga om lokal-
stöd; som konstateras är delegationen fri att tillämpa en praxis med 
en geografisk begränsning utan att detta framgår av lag. Mot denna 
bakgrund och på grund av den beskrivna otydligheten bör kravet på 
särskilt angeläget således utgå. I stället bör det framgå tydligt av 
stödparagrafens utformning att samma villkor för stöd ska gälla för 
både projekt- och lokalstöd. 
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Stöd ska inte få ges till en organisations löpande verksamhet 

I dag ges stöd ur Allmänna arvsfonden främst till projektverksam-
het, medan en mindre, om än växande, del av stödet ur fonden ges i 
form av lokalstöd, som t.ex. ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler. 
Stöd ges inte till en organisations löpande verksamhet, dvs. varken 
verksamhets- eller organisationsbidrag förekommer i stödgivningen 
ur fonden.  

Genom projekt- och lokalstödsformerna kan stöd på ett tydligt 
sätt ges till sådan verksamhet som omfattas av fondens ändamåls-
inriktning, dvs. att stödet ska vara framåtsyftande. Som utvecklats 
ovan bör stödet också fortsättningsvis ha denna inriktning, även om 
kriterierna för stöd omformuleras. Det är emellertid svårt att genom 
stöd till en organisations ordinarie verksamhet tillgodose det grund-
läggande ändamålet med Allmänna arvsfonden, eftersom sådant stöd 
just går till bedrivandet av den löpande basverksamheten. Den framåt-
syftande aspekten riskerar därför att gå förlorad eller i vart fall bli 
väsentligt mindre framträdande med stödformerna organisations- 
respektive verksamhetsbidrag. Utgångspunkten ska därför vara att 
stöd ur Allmänna arvsfonden även fortsättningsvis inte ska ges till 
en organisations löpande verksamhet. För att markera detta och för 
att säkerställa att denna princip kommer att gälla över tid bör den 
komma till klart uttryck i lag. 

Särskilt om offentlig huvudman 

En viktig utgångspunkt i Allmänna arvsfondens stödgivning är och 
har varit sedan dess inrättande att medel ur fonden inte ska bekosta 
verksamhet som det allmänna – stat, landsting eller kommun – är 
skyldig att tillhandahålla invånarna. Någon kostnadsövervältring 
från det offentliga till Allmänna arvsfonden får således inte ske.  

I 2 § andra stycket 1928 års lag om Allmänna arvsfonden stadgades 
att stöd inte fick lämnas för åtgärd, som det åligger stat eller kommun 
att bekosta. Lydelsen omfattade således både fall där stat och kommun 
avsåg att bedriva verksamhet, som fall där ideella föreningar sökte stöd 
för att bedriva verksamhet som det allmänna hade som ansvar att till-
handahålla medborgarna, även om det förekom att ideella föreningar 
fick stöd till sådan verksamhet (SOU 1992:20 s. 25). Den nuvarande 
bestämmelsen i 7 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden 
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anger att projektstöd ur fonden får lämnas till offentlig huvudman 
endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan enligt förarbe-
tena till bestämmelsen vara att stödet utvecklar frivilliga och ideella 
insatser i anslutning till offentlig verksamhet eller att en kommun 
samverkar med en ideell organisation för att förnya eller utveckla sin 
verksamhet (prop. 1993/94:124 s. 38). Ett annat särskilt skäl kan en-
ligt förarbetena vara att en kommun samverkar med en samman-
slutning som inte är en juridisk person för att utveckla verksamhet 
som bedrivs av det allmänna eller initiera en ny verksamhet inom det 
allmännas ansvarsområde. Det poängteras dock att det inte under 
några förhållanden kan komma i fråga att stödet ur fonden medverkar 
till en kostnadsövervältring från offentlig verksamhet till fonden. 

Kraven på särskilda skäl för att bevilja stöd till offentlig huvud-
man innebär enligt Arvsfondsdelegationens praxis att det ställs sär-
skilt höga krav på att projektet är nyskapande och att det bedrivs i 
nära samarbete med en ideell organisation. I dag ges som regel enligt 
Arvsfondsdelegationens praxis inte heller stöd till sådan verksamhet 
som är offentlig huvudmans ansvar att tillhandahålla, vare sig i fråga 
om projekt- eller lokalstöd. Projekt som innebär utveckling av verk-
samheter och metoder som efter projektets slut används av offent-
liga huvudmän kan dock få stöd, under förutsättning att projektet 
utförs av en ideell förening och ur ett målgruppsperspektiv. 

Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen samarbetar ideella 
organisationer och offentliga aktörer i den övervägande delen av de 
projekt som finansieras av medel ur Allmänna arvsfonden. I den stora 
merparten av dessa projekt är det ideella organisationer som har be-
viljats stödet, dvs. som är projektägare. Oavsett om det är en ideell 
organisation eller en offentlig huvudman som är projektägare bör 
den offentliga huvudmannen så långt som möjligt enligt Arvsfonds-
delegationens praxis bära sina egna kostnader under projektets gång.  

Bestämmelsen i 7 § omfattar till sin lydelse inte fall där ideella 
organisationer avser att driva verksamhet som faller inom det all-
männas ansvarsområde. Som nämnts ovan är det dock en grundläg-
gande utgångspunkt för Allmänna arvsfondens stödgivning att medel 
ur fonden inte ska finansiera verksamhet som det allmänna är skyldig 
att tillhandahålla. Gränsdragningen mellan det allmännas obligato-
riska och frivilliga verksamhet är emellertid otydlig och det är så-
lunda många gånger svårt att avgöra om en viss verksamhet faller 
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inom det allmännas ansvar. Med hänsyn till gränsdragningsproble-
matiken är det förenat med svårigheter att i lag klart ange principen 
om att medel ur fonden inte ska finansiera verksamhet som det offent-
liga har ansvar att tillhandahålla. Vi avstår därför från att lämna ett 
förslag i denna del. Principen och den praxis som utarbetats kring den 
bör dock alltjämt gälla. Den nuvarande regleringen i 7 § om under 
vilka förutsättningar som en offentlig huvudman kan få stöd ur All-
männa arvsfonden är vidare ett utslag av denna princip. De avväg-
ningar som gjorts vid införandet av denna bestämmelse framstår som 
välmotiverade och den bör därför inte ändras.  

7.4 Ett demokrativillkor för fondens stödgivning 

7.4.1 Bakgrund 

I juni 2017 träffade regeringspartierna och ytterligare fyra riksdags-
partier en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. Överens-
kommelsen utgår från en tidigare överenskommelse om åtgärder mot 
terrorism från december 2015 samt den nationella strategin mot ter-
rorism som beslutades i augusti 2015 (skr. 2014/15:146). I 2017 års 
överenskommelse anges bl.a. följande. 

Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer 

Statsbidragen till det civila samhället är viktiga för ett fritt civilt samhälle 
och en levande demokrati. Därför är det oacceptabelt när det förtroende 
samhället visar genom dessa stödordningar inte respekteras utan tvärt-
om utnyttjas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap. Det 
finns ett straffrättsligt ansvar förknippat med att missbruka dessa medel, 
det måste bli tydligare vid ansökningstillfället. En utredning ser nu över 
demokrativillkor i statens stöd till trossamfunden. En ny utredning ska 
skyndsamt tillsättas för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium 
kan införas för statlig bidragsgivning. Ett antal kriterier ställs upp för 
att förhindra att bidrag kan beviljas exempelvis till spridning av hat eller 
våldsbejakande budskap. En grundligare prövning krävs så att krite-
rierna får effekt. Även kommuner och andra offentliga bidragsgivare ska 
genomföra en grundligare prövning. Medel som utbetalas på felaktiga 
grunder ska utan undantag krävas tillbaka. 

Enligt överenskommelsen ska det alltså ske en översyn av demokrati-
villkoren för statlig bidragsgivning. Utredningen om översyn av sta-
tens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) har sett över statens stöd till 
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trossamfund och hade bl.a. i uppdrag att föreslå ett förtydligat demo-
kratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten. I an-
slutning till frågan om demokratikriteriet angavs i den utredningens 
direktiv följande (dir. 2016:62). 

Det behövs en översyn av demokratikriteriets utformning och förslag 
som innebär att det utformas i förenlighet med regeringsformen, Europa-
konventionen, Europadomstolens praxis och övriga internationella åta-
ganden. Vid utformningen av demokratikriteriet ska således både religions-
friheten och samhällets grundläggande värderingar, inklusive alla männi-
skors lika värde och jämställdhet mellan könen, beaktas. 

Om ett trossamfund eller en församling utvecklas i en negativ riktning 
och motverkar samhällets grundläggande värderingar, bör det övervägas 
om ett sådant trossamfund ska mista sin rätt att vara statsbidragsberät-
tigat och att utbetalningar ska kunna krävas tillbaka. Detta innebär att 
ett demokratikriterium bör utformas på ett sätt som är så konkret att 
det möjliggör denna typ av uppföljning. 

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund redovisade 
den 13 mars 2018 sitt uppdrag i betänkandet Statens stöd till trossam-
fund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18). 

I enlighet med 2017 års överenskommelse om åtgärder mot terro-
rism har Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) tillsatts och getts 
i uppdrag att bl.a. föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt 
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av 
föreningsfriheten. 

Medel från Allmänna arvsfonden är visserligen inte statsbidrag 
men enligt våra kommittédirektiv finns det likväl skäl att ställa krav 
på demokratiska värderingar i förhållande till organisationer som får 
stöd från fonden. Uppgifter om att stöd ur bl.a. Allmänna arvs-
fonden lämnats till extremistiska verksamheter finns i rapporten 
Muslimska brödraskapet i Sverige som publicerats av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSB:s dnr 2017-1287). Några 
belägg för uppgifterna redovisades dock inte i rapporten. I media har 
rapporten kritiserats för att vara illa underbyggd samtidigt som den 
har försvarats för att den tar upp relevanta frågeställningar. MSB har 
härefter fortsatt sitt arbete om islamistisk informationspåverkan i 
Sverige genom att starta två forskningsprojekt som bl.a. ska under-
söka de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta om-
råden växer upp i, likheter och skillnader i budskap och metoder 
mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och 



SOU 2018:70 Kriterier för stöd 

147 

samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan. En ny rapport, 
Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext (publikationsnummer 
MSB1188), som behandlar Muslimska brödraskapets verksamhet pub-
licerades i mars 2018. Allmänna arvsfondens stödgivning berörs inte 
i rapporten. 

Enligt våra kommittédirektiv bör det ställas som villkor för stöd 
från fonden att den mottagande organisationen i sin verksamhet re-
spekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, inklu-
sive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, om 
det inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling. Av direktiven 
framgår också att villkoren bör säkerställa att offentliga medel inte 
ges till organisationer som sprider eller förespråkar våldsbejakande 
och antidemokratiska budskap. 

7.4.2 Stöd ska inte få lämnas till en organisation  
med anknytning till terrorism eller som i övrigt  
inte respekterar mänskliga rättigheter 

Förslag: Stöd ska inte få lämnas till en organisation som främjar, 
uppmanar till eller försvarar terrorism eller som i övrigt inte re-
spekterar mänskliga rättigheter. 

Skälen för förslaget 

Varför ett demokrativillkor? 

Vårt uppdrag är som framgått ovan att föreslå hur ett demokrati-
villkor kan utformas. Det ingår alltså inte i uppdraget att bedöma om 
det ska införas ett demokrativillkor. Vi anser dock att det är viktigt 
att beskriva varför det finns ett behov av ett demokrativillkor. Skälen 
för att införa ett sådant villkor är betydelsefullt för förslagens legiti-
mitet. Vilka syften villkoret bör fylla påverkar dessutom utformningen 
av det. Vi redovisar därför först varför vi anser att ett demokrativillkor 
behövs och vad det övergripande syftet med villkoret bör vara. 

Som framgått i avsnitt 3.2 har Allmänna arvsfonden en unik rätts-
lig ställning till följd av dess uppgift och det sätt som fonden har 
skapats på och regleras. Fonden, som är en egen juridisk person, är 
en självständig och självägande förmögenhetsmassa av allmännyttig 
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karaktär. Riksdagen utövar bestämmanderätten över arvsfonden men 
de uppgifter som hör ihop med verksamheten med fonden handhas 
på riksdagens uppdrag av regeringen, Arvsfondsdelegationen och 
Kammarkollegiet. Stöd ur Allmänna arvsfonden är mot den här bak-
grunden inte statsbidrag men det finns flera likheter mellan det stöd 
som delas ut ur fonden och statsbidrag, eftersom det rör sig om 
ekonomiska förmåner som ytterst kontrolleras av det allmänna. 

Att införa ett demokrativillkor bör ses som ett verktyg för staten 
att styra stödgivningen genom att bestämma att vissa verksamheter 
inte ska få stöd. Att det bör finnas ett villkor som tar sikte särskilt 
på demokrati ligger i linje med målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § 
regeringsformen. Av denna bestämmelse följer att det allmänna ska 
verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska 
kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns 
rätt tas till vara. Dessutom ska det allmänna motverka diskriminering 
av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-
sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den en-
skilde som person. 

Väsentligt i sammanhanget är också att det demokratiskt organi-
serade föreningslivet, som är en del av det civila samhället, anses vara 
samhällsnyttigt och ha en mycket stor betydelse för att förstärka 
demokratin (prop. 2009/10:55 s. 141). Det civila samhället fyller flera 
viktiga syften: som röstbärare och opinionsbildare samt genom att 
erbjuda service eller tjänster. Statsbidragen och stödet från Allmänna 
arvsfonden på det här området är alltså en viktig del i arbetet för att 
säkerställa en levande demokrati. Det skulle motverka syftet med det 
offentliga stödet, om bidrag skulle delas ut till organisationer som 
står för antidemokratiska budskap och på så sätt främja verksam-
heter som strider mot det demokratiska samhällets grundläggande 
värden. Ett demokrativillkor är mot den här bakgrunden särskilt 
betydelsefullt för Allmänna arvsfondens stödgivning.  

Ett demokrativillkor ligger också i linje med de målsättningar som 
regeringspartierna och ytterligare fyra partier har träffat 2015 och 
den 7 juni 2017. I överenskommelsen från 2015 framhålls att för att 
få statsbidrag måste en organisation leva upp till grundläggande demo-
kratiska värderingar. En organisation ska enligt överenskommelsen 
inte få stöd om den förespråkar våldsbejakande budskap, i synnerhet 
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om det är fråga om budskap som förespråkar terrorism. I den senare 
överenskommelsen från 2017 poängteras bl.a. att statsbidragen till 
det civila samhället är viktiga för ett oberoende civilsamhälle och för 
en levande demokrati samt att det är oacceptabelt när det förtroende 
samhället visar genom sin bidragsgivning inte respekteras utan 
i stället utnyttjas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap. 

Dessutom ställs demokrativillkor upp vid andra liknande ekono-
miska förmåner som kontrolleras av staten, t.ex. statsbidrag som 
beslutas av MUCF. Med hänsyn till de likheter som finns mellan 
stöd ur Allmänna arvsfonden och statsbidrag finns det starka skäl att 
ställa krav på sökande organisationers demokratiska värderingar på 
liknande sätt som sker i den statliga bidragsgivningen. Det är dock 
viktigt att framhålla att det inte finns några belägg för att medel ur 
Allmänna arvsfonden har lämnats till organisationer som inte re-
spekterar demokratiska värderingar. För att undvika att så sker – och 
för att värna Allmänna arvsfondens legitimitet – bör en förutsättning 
för att beviljas stöd vara att sökanden respekterar värderingar som 
präglar ett demokratiskt samhälle. 

Ovan har framgått att stöd inte bör beviljas till organisationer som 
inte uppfyller demokrativillkoret. Syftet med villkoret är alltså inte 
endast att tjäna som ett allmänt målsättningsstadgande för fondens 
stödgivning. Demokrativillkoret ska i praktiken kunna tillämpas på 
så sätt att stöd kan nekas och att redan beslutat stöd kan återkallas 
och återkrävas, om det framkommer att en organisation som ansökt 
har om stöd eller som har beviljats stöd inte uppfyller villkoret. 

Vilka krav bör ställas på utformningen av demokrativillkoret? 

Som framgått är vår utgångspunkt att demokrativillkoret ska kunna 
tillämpas i Allmänna arvsfondens stödgivning på så sätt att stöd kan 
nekas, att redan beslutat stöd kan återkallas och att utbetalt stöd kan 
återkrävas, om det framkommer att en organisation som har ansökt 
om stöd eller som har beviljats stöd inte uppfyller villkoret. För att 
det ska vara möjligt att återkalla och återkräva stöd måste demokrati-
villkoret uppfylla vissa krav. Som närmare redogörs för i kapitel 10 
är beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden s.k. gynnande förvalt-
ningsbeslut. Enligt 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) 
får ett sådant beslut ändras till den enskildes nackdel endast under 
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de förutsättningar som anges där, bl.a. om det framgår av beslutet 
eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa 
förutsättningar får återkallas. Enligt förarbetena (prop. 2016/17:180 
s. 329) måste ett återkallelseförbehåll utformas på ett sätt som upp-
fyller rimliga krav på förutsebarhet och vara förenligt med kraven på 
legalitet, objektivitet och proportionalitet. Eftersom återkallelse-
förbehållet i det här fallet måste bygga på demokrativillkoret – åter-
kallelse ska kunna ske om stödmottagaren inte uppfyller demokrati-
villkoret – måste villkoret utformas så att det uppfyller de nämnda 
kraven som ställs på ett sådant förbehåll. 

Hur kan kraven uppfyllas? 

För att uppfylla kraven på förutsebarhet, legalitet, objektivitet och 
proportionalitet måste demokrativillkoret ges en tillräckligt tydlig 
och konkret utformning. Demokrativillkoret bör därför regleras i 
lag. Det finns flera fördelar med att utforma demokrativillkoret på 
detta sätt. Ett villkor som anges i lag minskar utrymmet för sköns-
mässighet och godtycke vid bedömningen av om villkoret är uppfyllt 
och gör det enklare för enskilda organisationer att överblicka vilka 
ageranden från deras sida som kan leda till att en ansökan om stöd 
avslås. Möjligheterna till att villkoret blir bestående över tid ökar 
också. En potentiell risk är dock att ett konkret villkor leder till att 
bedömningsområdet blir smalare eller mer statiskt och att det inte 
på ett ändamålsenligt sätt fångar upp de verksamheter och ageranden 
som inte respekterar demokratiska värderingar. 

En utgångspunkt vid utformningen av ett demokrativillkor är det 
villkor som föreslogs i propositionen En politik för det civila sam-
hället (prop. 2009/10:55). Det demokrativillkoret utgjorde ett av de 
strukturella villkor som regeringen ansåg borde gälla som grundläg-
gande förutsättningar för statliga bidrag till organisationer inom det 
civila samhället. Villkoret har också, som framgått av avsnitt 5.2, fått 
genomslag i flera av de förordningar som reglerar statsbidrag till 
organisationer inom det civila samhället. Villkoret har bl.a. den inne-
börden att bidrag kan ges till organisationer som har ett syfte som är 
förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle 
och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive 
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund 
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av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning samt ålder, om det inte finns ett legitimt ändamål för sär-
behandling (a. prop. s. 148). I propositionen (s. 155 f.) förtydligas 
att demokratins idéer är de värderingar som präglar ett demokratiskt 
samhälle, vilka kan sammanfattas med att verksamheten ska vara för-
enlig med principerna om det demokratiska styrelseskicket, respekt 
för de mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och jämställdhet 
samt att rasism ska motverkas. Ett demokrativillkor som utformas 
på det här sättet är tämligen abstrakt. Villkorets lydelse ger utrymme 
för att tolka in en mängd olika ageranden i tillämpningsområdet. De 
förtydligande förarbetsuttalandena kan innebära ett visst klargör-
ande av vilka ageranden som kan omfattas av villkoret men den väg-
ledning som tillämparen får är ändå begränsad. Det förtjänar dock 
nämnas att utrymmet för att i propositionen närmare ange tillämp-
ningsområdet för villkoret var litet, eftersom det inte rörde sig om ett 
konkret lagförslag med tillhörande författningskommentar. Det 
torde dock vara möjligt att utgå från detta villkor vid utformandet 
av ett demokrativillkor för Allmänna arvsfondens stödgivning och 
genom nya förtydligande uttalanden i en författningskommentar ge 
villkoret en större tydlighet. 

Ett annat sätt att utforma ett mera konkret och tydligt demokrati-
villkor är att i själva författningstexten klarare och utförligare ange 
vilka ageranden från en sökande organisations sida som kan leda till 
vägrat stöd. Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund 
har som framgått ovan i sitt betänkande Statens stöd till trossamfund 
i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) föreslagit ett sådant för-
tydligat demokrativillkor för statens stöd till trossamfund. Förtyd-
ligandet i den utredningens förslag har skett genom både utförligare 
författningstext och mer detaljerade förarbetsuttalanden. Förslaget 
är utformat så att det exkluderar trossamfund som agerar i strid mot 
särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska sam-
hället. En fördel med ett villkor som utformas på detta sätt kan anses 
vara att det ger förutsättningar för att tydligare ange vilka ageranden 
som ska diskvalificera från stöd, vilket kan skapa större förutsebar-
het och underlätta tillämpningen av villkoret. Samtidigt är det inte 
möjligt att på detaljnivå reglera samtliga ageranden som inte är god-
tagbara. Ett sådant villkor kommer alltså ofrånkomligen att vara mera 
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begränsat än ett allmänt formulerat villkor, eftersom det inte tar hän-
syn till alla grundläggande värderingar som samhället vilar på. Det 
finns också svårigheter med att på detta sätt välja ut demokratiska 
värden, t.ex. vissa mänskliga rättigheter, som mer skyddsvärda än 
andra och att avgränsa villkorets tillämpningsområde på ett rimligt 
och ändamålsenligt sätt. Det finns en övervägande risk för att de av-
gränsningar som görs sållar bort vissa mycket klandervärda odemo-
kratiska ageranden från villkorets tillämpningsområde. 

Ett exempel på svårigheterna med att välja ut vissa klandervärda 
ageranden kan tas ur Utredningen om översyn av statens stöd till tros-
samfunds uppräkning. Det villkoret tar bl.a. sikte på att människor 
inte ska utsättas för ”våld, tvång eller hot”. Något förenklat innebär 
förslaget att trossamfund ska vägras stöd om de, deras församlingar 
eller deras företrädare, utövar, rättfärdigar, främjar eller uppmanar 
till våld mot person, tvång eller hot. Denna del av demokrativillkoret 
fångar upp många klandervärda ageranden som inte är förenliga med 
demokratiska värderingar. Dock faller t.ex. mordbrand och vissa andra 
mycket allvarliga brott med terrorismliknande inslag som inte inne-
fattar våld, tvång eller hot utanför tillämpningsområdet enligt orda-
lydelsen i det givna exemplet. Som exempel på ageranden som inte om-
fattas av villkoret kan nämnas att någon skadar ett större antal männi-
skor genom att släppa ut nervgas eller förgifta en dricksvattentäkt. 
Villkoret fångar inte heller upp en del former av våldtäkt samtidigt 
som det fångar upp andra jämförelsevis mindre straffvärda ageran-
den som t.ex. ofredanden vilket rimligen gör villkoret svårtillämpat. 

Samtidigt som uppräkningar alltså kan vara begränsande kan de 
också vara väldigt omfattande och därigenom vaga. Ett exempel är 
ett villkor som innebär att det inte är tillåtet att ”aktivt motarbeta 
det demokratiska styrelseskicket”. Ett sådant förbud är otydligt och 
riskerar att föra för långt och det öppnar för tolkningar. Det skulle 
enligt vår mening vara att gå för långt om alla former av uppmaningar 
till lagöverträdelser eller till exempel civil olydnad eller all bristande 
hörsamhet för myndigheters påbud, oberoende av vilken slags lag-
överträdelse eller vilket slags påbud det är fråga om, oundvikligen 
skulle leda till att demokrativillkoret inte är uppfyllt. Det gäller även 
om överträdelsen kan anses vara en del i ett motarbetande av det 
demokratiska styrelseskicket. En bestämmelse som utformas på det 
föreslagna sättet skulle därför riskera att bli för sträng mot de 
organisationer som ansöker om stöd ur Allmänna arvsfonden. 
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Oavsett vilka grundläggande värderingar som i författningstexten 
pekas ut som särskilt skyddsvärda kommer olika rättigheter, även så-
dana som inte pekats ut, i många fall att behöva vägas mot varandra. 
De olika rättigheter som behöver vägas mot varandra är alltför många 
till antalet för att det ska vara möjligt att på ett meningsfullt sätt ange 
dessa i ett lagreglerat demokrativillkor. Att välja ut vissa rättigheter 
som anges tydligare riskerar därför att bli inkonsekvent och leda till 
att villkorets tillämpningsområde blir mindre tydligt än som avsetts. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det är svårt att i 
författningstext konkretisera alla delar av ett demokrativillkor. En 
uppräkning kan i vissa fall ge sken av att vara konkret, men i realite-
ten kvarstår så stora oklarheter att den förlorar i innehåll. Samtidigt 
kan oönskade begränsningar också införas. Vi har övervägt att ut-
forma demokrativillkoret för Allmänna arvsfondens stödgivning på 
motsvarande sätt som föreslagits i Utredningen om översyn av sta-
tens stöd till trossamfunds betänkande, men mot bakgrund av de 
ovan redovisade avgränsning- och tillämpningssvårigheterna med en 
sådan utformning av demokrativillkoret gör vi bedömningen att det 
inte är lämpligt att utforma demokrativillkoret för Allmänna arvs-
fondens stödgivning på samma sätt.  

Det framstår dock inte som ändamålsenligt att det i den stödgiv-
ning som kontrolleras av staten finns olika demokrativillkor – tvärtom 
skulle det finnas stora fördelar ur förutsebarhets- och effektivitets-
hänseende med ett gemensamt villkor och en enhetlig praxis. Det är 
därför positivt att Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) nu har 
tillsatts och fått i uppdrag (dir. 2018:19) att föreslå ett förtydligat, 
rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidrags-
givningen. 

Stöd ska inte få lämnas till organisationer  
som främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism … 

Frågan är då vad demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden när-
mare ska ha för innehåll, dvs. vilka ageranden från en sökande orga-
nisation som ska innebära att den inte bör komma i fråga för stöd ur 
fonden. Av våra direktiv framgår att en bakgrund till uppdraget i den 
här delen är de åtgärder mot terrorism som regeringspartierna och 
ytterligare fyra riksdagspartier kommit överens om. Som vi utveck-
lat i kapitel 6 finns det inget konkret reformbehov i den meningen 
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att det krävs ett villkor för att stoppa utbetalningar som gått till något 
särskilt, felaktigt ändamål. Det är då rimligt att utgå ifrån att åtgärder 
för att motverka terrorism är särskilt angelägna och att ett demo-
krativillkor bör utformas med den utgångspunkten att det ändamålet 
bör skiljas ut. De ageranden som ryms inom de olika terroristbrotten 
är vidare några av de allvarligaste överträdelser av de värden och prin-
ciper som de demokrativillkor som finns i dag är avsedda att skydda. 
Det är alltså fråga om gärningar som är synnerligen allvarliga och 
farliga för samhället. Det framstår därför som självklart – och som 
kanske det främsta syftet med ett demokrativillkor – att sådana ageran-
den omfattas av villkorets tillämpningsområde och att organisatio-
ner som kan kopplas till terrorism ska nekas stöd. Det finns mot den 
bakgrunden skäl att i så hög grad konkretisera att stöd ur Allmänna 
arvsfonden inte ska få gå till terrorism att detta ska framgå direkt av 
villkorets lydelse. 

Med terrorism avses i ett straffrättsligt sammanhang sådana gär-
ningar som är förenade med straffansvar enligt lagen (2003:148) om 
straff för terroristbrott (terroristbrottslagen), lagen (2002:444) om 
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finan-
sieringslagen), lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 
allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och 18 kap. 4 § brottsbalken. 
Det är också sådana ageranden som bör omfattas av demokrativillkoret. 
De straffbelagda gärningarna i terroristbrottslagstiftningen begås av 
fysiska personer medan de organisationer som söker stöd ur Allmänna 
arvsfonden är juridiska personer. Straffansvaret är alltså kopplat till 
fysiska personer men organisationer kan kopplas till terrorism ge-
nom att främja, uppmana till eller försvara de straffbelagda ageran-
dena. Därför ska villkoret utformas på så sätt att stöd inte ska få 
lämnas till organisationer som främjar, uppmanar till eller försvarar 
terrorism. Det spelar i sammanhanget inte någon roll om organisa-
tionen har som syfte att främja, uppmana till eller försvara terrorism, 
eller om organisationen – oberoende av sitt syfte – i sin verksamhet 
agerar på ett sådant sätt. 
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… eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter 

Ett villkor som endast tar sikte på terrorism blir visserligen tydligt 
men skulle få ett alltför begränsat tillämpningsområde. För att vidga 
och ge tillämpningsområdet ett tillfredställande omfång finns då 
väsentligen två sätt att komplettera kravet på att stöd inte ska få 
lämnas till organisationer som främjar, uppmanar till eller försvarar 
terrorism. Villkoret kan antingen kompletteras med ytterligare kon-
kretiserade exkluderingsgrunder, eller kompletteras med ett mera 
allmänt utformat villkor. Vi bedömer mot bakgrund av vad som 
redovisats ovan om svårigheterna med att utforma ett konkret for-
mulerat villkor, främst avgränsningssvårigheterna och hithörande 
frågor om ett konsekvent och tillfredsställande tillämpningsområde, 
att fördelarna med ett bredare formulerat demokrativillkor väger 
över. Villkorets närmare innebörd och tillämpningsområde bör, 
trots den bredare formuleringen, kunna ges viss konkretion genom 
förtydligande förarbetsuttalanden. 

När det gäller den närmare utformningen av denna del av demo-
krativillkoret bör utgångspunkten vara det tidigare nämnda villkoret 
som regeringen har föreslagit för statsbidrag till det civila samhället 
(prop. 2009/10:55). Detta villkor förefaller också ha tjänat som ut-
gångspunkt för det demokrativillkor som för närvarande tillämpas i 
Arvsfondsdelegationens praxis. Enligt det av regeringen föreslagna 
villkoret kan bidrag lämnas till organisationer som bl.a. har ett syfte 
som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt 
samhälle och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer. 
Som framgått tidigare omfattar detta villkor väsentligen respekt för 
mänskliga rättigheter, där bl.a. icke-diskriminering och jämställdhet 
mellan könen ingår, och principerna om det demokratiska styrelse-
skicket. Vi gör bedömningen att uttrycket mänskliga rättigheter är 
tydligare än demokratiska värderingar och demokratiska idéer. Skälen 
för den bedömningen är att värderingarna och idébildningen kan skilja 
sig åt mellan olika demokratiska samhällen men mänskliga rättigheter 
preciseras i internationella överenskommelser och anses vara univer-
sella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kul-
tur eller andra omständigheter. Demokratiska värderingar och idéer 
kan också skilja sig från en tid till en annan. De internationella över-
enskommelser som avser mänskliga rättigheter är avsedda att skapa 
en mera bestående rättighetskatalog, även om Europakonventionens 
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rättighetskatalog löpande utvecklas i Europadomstolens praxis och 
det även i framtiden kan förväntas tillkomma nya konventioner och 
protokoll som utvecklar rättigheterna ytterligare. Ett demokrati-
villkor som tar sikte på mänskliga rättigheter i stället för demokra-
tiska värderingar eller idéer bedöms mot den här bakgrunden ge 
bättre förutsättningar för att skapa ett konkret och mer förutsebart 
tillämpningsområde. 

Respekt för demokratins idéer eller demokratiska värderingar om-
fattar, som nyss framgått, förutom respekt för mänskliga rättigheter 
även respekt för principerna om det demokratiska styrelseskicket. 
Ett krav som omfattar respekt för dessa principer skulle, vilket be-
rörts ovan, riskera att vara för långtgående. I förlängningen skulle 
kravet riskera att träffa ageranden som inte rimligen bör diskvali-
ficera från stöd. Det skulle kunna röra sig om att en organisation upp-
manar till eller försvarar ett agerande som innebär att inte följa svensk 
lag, svika medborgerliga skyldigheter eller inte hörsamma myndig-
heters påbud. För att diskvalificera från stöd bör sådana typer av 
ageranden nå upp till en viss allvarsgrad. Hur en organisation ställer 
sig till att deras företrädare eller medlemmar fullgör sin medborger-
liga skyldighet att lämna in sin självdeklaration i tid bör exempelvis 
inte påverka möjligheterna att få stöd ur fonden. Det förhållandet 
att en organisation av humanitära skäl hjälper eller gömmer utvis-
ningshotade flyktingar bör inte heller automatiskt och oberoende av 
omständigheterna i det enskilda fallet medföra att stöd vägras. Demo-
krativillkoret bör därför inte innehålla ett särskilt skydd för det 
demokratiska styrelseskicket. Det bedöms tillräckligt att demokrati-
villkoret skyddar mänskliga rättigheter, som för övrigt innehåller ett 
visst skydd för det demokratiska styrelseskicket genom bl.a. rätten 
till allmän och lika rösträtt (se t.ex. artikel 21 i FN:s allmänna för-
klaring om de mänskliga rättigheterna). Ett förhållandevis starkt 
skydd för kärnan i styrelseskicket finns alltså även genom skyddet 
för de mänskliga rättigheterna. Som framgått ovan ska demokrati-
villkoret dessutom ge ett särskilt skydd mot terrorism, vilket också 
innefattar ett skydd mot de allvarligaste angreppen på det demo-
kratiska styrelseskicket. Förutom det tidigare redovisade kravet om 
att stöd inte ska få lämnas till en organisation med anknytning till 
terrorism, ska demokrativillkoret därför utformas som ett krav för 
stödmottagande organisationer att respektera mänskliga rättigheter. 
Organisationer som har ett syfte som inte respekterar de mänskliga 
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rättigheterna, t.ex. en organisation som enligt sina stadgar ska verka 
för diskriminering av en viss folkgrupp, liksom organisationer som i 
sin verksamhet inte respekterar mänskliga rättigheter ska sålunda 
inte kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden. 

Det villkor som regeringen föreslagit för statsbidrag till det civila 
samhället innefattar ett krav på att den sökande organisationen ska 
ha en demokratisk uppbyggnad. Ett sådant krav har ansetts motive-
rat för organisationsstöd, men inte alltid för projektstöd och verk-
samhetsstöd. Ett generellt krav på demokratisk uppbyggnad skulle 
få den direkta konsekvensen för Allmänna arvsfondens stödgivning 
att stiftelser inte skulle komma i fråga för stöd, eftersom stiftelser 
inte kan anses ha en demokratisk uppbyggnad. Stiftelser kan i dag få 
stöd ur fonden och någon ändring i detta avseende är inte önskvärd. 
Det skulle visserligen vara möjligt att införa ett krav på demokratisk 
uppbyggnad endast för andra associationsformer än stiftelser. Det 
demokrativillkor som för närvarande tillämpas i Arvsfondsdelega-
tionens praxis innehåller ett sådant krav, som endast riktar sig mot 
ideella föreningar. Att på detta sätt låta kravet vara beroende av vilken 
associationsform den sökande organisationen har bedöms emellertid 
inte vara lämpligt eller motiverat, eftersom det gör bestämmelserna 
mer komplexa. Dessutom skulle det inte finnas några större svårig-
heter för en organisation att undkomma kravet genom att t.ex. 
knoppa av vissa delar av verksamheten till en annan associations-
form. Ett krav på demokratisk uppbyggnad skulle därför riskera att 
bli tandlöst. Kravet på att målgruppen ska vara med, det s.k. delaktig-
hetskriteriet, tillgodoser på ett mera ändamålsenligt och för fondens 
målgrupper relevant sätt den demokratiaspekt som ligger till grund 
för ett krav på demokratisk uppbyggnad. Delaktighetskriteriet – 
som enligt våra förslag i avsnitt 7.3 ska införas i lagen om Allmänna 
arvsfonden – tar sikte på målgruppen och inte föreningens medlem-
mar och inre funktionssätt. Ett krav som på detta sätt riktar in sig på 
målgruppen bedöms vara mer träffsäkert för Allmänna arvsfondens 
stödgivning. Vi bedömer mot den här bakgrunden att ett krav på 
demokratisk uppbyggnad inte behövs och att något sådant krav därför 
inte ska föras in under demokrativillkoret. 

Sammanfattningsvis föreslår vi alltså att stöd inte ska få lämnas 
till en organisation som försvarar, uppmanar till eller främjar terro-
rism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter. 
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Förhållandet till andra fri- och rättigheter 

Förslaget att stöd inte ska få lämnas till organisationer som inte re-
spekterar mänskliga rättigheter innebär att olika fri- och rättigheter 
kan behöva vägas mot varandra. Ett exempel är att förbudet mot 
diskriminering i vissa fall kan behöva vägas mot religionsfriheten. 
Detta och ytterligare exempel berörs närmare nedan. Demokrati-
villkoret är inte avsett att komma i konflikt med åsiktsfriheten och 
innebär därför inte en skyldighet att verka för mänskliga rättigheter 
– organisationen får dock varken bryta mot de mänskliga rättigheterna 
eller verka mot dem.  

En särskild fråga är hur demokrativillkoret förhåller sig till skyddet 
för föreningsfriheten. Enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 regeringsfor-
men är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: 
frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. 
Enligt förarbetena (prop. 1975/76:209 s. 144) innefattar förenings-
friheten också frihet att verka gemensamt inom ramen för en samman-
slutning. Demokrativillkoret begränsar inte de friheter som förenings-
friheten innefattar och bedöms därför inte komma i konflikt med 
skyddet för föreningsfriheten i regeringsformen. Även om villkoret 
skulle anses begränsa föreningsfriheten så är demokrativillkoret för-
enligt med regeringsformens skydd för föreningsfriheten, eftersom 
det i likhet med föreskrifter om statsbidrag är fråga om föreskrifter 
av gynnande karaktär.4 Regeringsformens skydd gäller endast gent-
emot det allmänna och i förarbetena framgår att man tänkt sig att de 
normgivande organen, i första hand riksdagen, ska anses som det all-
männa bara då det handlar om betungande offentligrättslig normgiv-
ning.5  

Även Europakonventionen innehåller en bestämmelse om fören-
ingsfrihet. Enligt artikel 11 i konventionen har var och en rätt till 
frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, 
inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att 
skydda sina intressen. I första hand innefattar bestämmelsen en för-
pliktelse för staten att inte ingripa och förhindra sammankomster 
eller verksamhet som bedrivs inom föreningar och andra samman-
slutningar. Staten har emellertid också en förpliktelse till positivt 
                                                                                                                                                               
4 Se NJA 1984 s. 648 och RÅ 1995 ref. 4. Se även SOU 2018:18 s. 281 f. 
5 Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Studentlitteratur, Lund, 
2015, s. 57–59. 
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handlande eller med andra ord en skyldighet att se till att enskilda 
personer inte hindras av andra att utöva sina rättigheter.6 Vårt förslag 
om ett demokrativillkor för Allmänna arvsfondens stödgivning på-
verkar inte möjligheten att bilda eller ansluta sig till en förening och 
det förhindrar inte heller verksamhet som bedrivs inom föreningar 
eller andra sammanslutningar. Det föreslagna demokrativillkoret 
bedöms därför vara inte komma i konflikt med Europakonven-
tionens skydd för föreningsfriheten. 

Exempel på bristande respekt för mänskliga rättigheter 

Nedan redovisas exempel på ageranden som innebär att en organi-
sation får anses inte respektera mänskliga rättigheter. Exemplen är 
inte att betrakta som uttömmande. 

Som redovisats är principerna om jämställdhet och förbud mot 
diskriminering en del av de mänskliga rättigheterna. För att en orga-
nisation ska anses respektera mänskliga rättigheter får den alltså varken 
verka mot jämställdhet eller diskriminera någon. Närmare bestäm-
melser om diskriminering finns i diskrimineringslagen (2008:567). 
Den lagen omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Tillämpningsområdet är vidare begränsat till tio olika samhällsområ-
den, av vilka främst arbetslivet, utbildning samt varor, tjänster och 
bostäder m.m. torde kunna vara aktuella för sådana organisationer 
som söker stöd ur Allmänna arvsfonden. Exempelvis får en sökande 
organisation som huvudregel inte diskriminera någon anställd eller 
någon som söker arbete i organisationen. Om organisationen anord-
nar utbildningsverksamhet så får den som utgångspunkt inte diskri-
minera studerande eller de som söker till verksamheten. Huvud-
regeln är också att en organisation som tillhandahåller varor eller 
tjänster, eller som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning inte får diskriminera någon. 

Diskrimineringsförbudet innebär inte att särbehandling aldrig får 
ske. Diskrimineringslagen ger i vissa fall möjlighet till särbehandling 
för legitima ändamål. Vilka ändamål som anses vara legitima beror på 

                                                                                                                                                               
6 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, femte upplagan, 2015, s. 515 f. 
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i vilket samhällsområde särbehandlingen sker. Om det finns ett legi-
timt ändamål för särbehandlingen är det alltså inte fråga om diskri-
minering. 

Som Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfunds 
framhållit i sitt betänkande måste diskrimineringsförbudet för tros-
samfundens del vägas mot rätten till religionsfrihet i Europakonven-
tionen. Den utredningen har bedömt att trossamfunden måste ha 
rätt till en viss grad av autonomi även om det innebär en särbehand-
ling på grund av t.ex. kön eller sexuell läggning. Enligt betänkandet 
bör den avvägning som måste göras mellan de olika rättigheterna inne-
bära att trossamfunden fritt får välja vilka personer som ska företräda 
den religiösa verksamheten, såsom religiösa ledare och lärare, även 
om detta innebär särbehandling av t.ex. kvinnor eller homosexuella. 
I betänkandet framhålls dock att undantaget är mycket begränsat 
och endast rör religiösa företrädare för ett trossamfund, och inte all 
personal som arbetar för trossamfundet (SOU 2018:18 s. 414 f., se 
även prop. 2007/08:95 s. 159 f.). En motsvarande avvägning mellan 
de båda rättigheterna måste självfallet också göras i de fall ett tros-
samfund ansöker om stöd ur Allmänna arvsfonden. 

En ideell organisation för homosexuella eller för personer som 
har funktionsnedsättning eller en intresseorganisation för äldre bör 
också kunna ställa krav på att den som företräder organisationen 
själv är homosexuell respektive har funktionsnedsättning eller är 
äldre. Detsamma gäller organisationer som verkar för en viss etnisk 
grupps intressen eller mera allmänt för invandrares intressen (jfr 
prop. 2007/08:95 s. 159 f.). Diskrimineringslagen torde heller inte 
hindra att exempelvis idrottsföreningar har könsuppdelad verksamhet. 

Diskrimineringsförbudet är ett utlopp av den mer allmänna prin-
cipen om alla människors lika värde. Ett annat utlopp av denna prin-
cip är förbudet mot att hetsa mot en folkgrupp eller annan liknande 
grupp av personer (se 16 kap. 8 § brottsbalken). Förbudet innebär 
att det inte är tillåtet att uttrycka missaktning för en folkgrupp eller 
annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, natio-
nellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det 
rör sig dels om våldsbejakande budskap, dels om budskap som är 
kränkande för en folkgrupp eller annan sådan grupp och som över-
skrider gränserna för en saklig kritik av gruppen. Organisationer 
som hetsar mot en folkgrupp eller som främjar, uppmanar till eller 
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försvarar sådant hetsande kan inte anses respektera mänskliga rättig-
heter och ska därför inte beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden. 

En annan mänsklig rättighet är rätten till respekt för sitt privatliv. 
Det är alltså fråga om ett skydd för den personliga integriteten. Som 
framgått i avsnitt 5.3 innebär denna rätt inte bara att staten ska avhålla 
sig från ingrepp i den rättighet som är skyddad, utan också att staten 
är skyldig att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes 
privatsfär. Materiella bestämmelser om skydd för den personliga in-
tegriteten finns bl.a. i brottsbalkens bestämmelser som ger skydd 
mot olaga våld, tvång och hot. Det kan t.ex. röra sig om misshandels-
brott, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott 
och förtal. En organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar 
exempelvis våldsutövning eller hot kan därmed inte anses respektera 
mänskliga rättigheter. Det innebär att organisationer som sprider 
våldsbejakande budskap inte uppfyller demokrativillkoret. 

Angrepp som utövas i nödvärn, nöd eller liknande är inte av det 
slaget att de ska leda till att stöd vägras en organisation. Inte heller 
organisationer på lek- och idrottsområdet där det är ofrånkomligt 
att deltagarna utsätts för ett visst mått både avsiktligt och oavsiktligt 
våld, t.ex. ishockeyföreningar, bör vägras stöd. Detsamma gäller 
sporter där uppsåtlig misshandel är det centrala momentet i sporten, 
som t.ex. boxning eller andra kampsporter. Vid sådan sportutövning 
är eventuella misshandelsgärningar i allmänhet fria från straffansvar 
på grund av samtycke och att vissa regelöverträdelser är allmänt god-
tagna i samhället. Gärningarna bör då inte heller diskvalificera orga-
nisationer som bedriver sådan sportutövning från att kunna få stöd 
ur Allmänna arvsfonden. 

Som närmare redovisats i avsnitt 5.3 har barns mänskliga rättig-
heter getts en särskilt framträdande roll genom bl.a. barnkonventio-
nen. Organisationer som kränker barns rätt respekterar inte mänsk-
liga rättigheter och kan därför inte få stöd ur Allmänna arvsfonden. 
Att lämna en uttömmande redogörelse för vilka rättigheter barn har 
är inte möjligt. Övergripande bestämmelser om barns rättigheter finns 
bl.a. i barnkonventionen. Konventionen har ratificerats av Sverige 
och riksdagen har beslutat att konventionen ska gälla som svensk lag 
från den 1 januari 2020. Som framgått ger barnkonventionen bl.a. 
barn rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra 
arbete som kan vara skadligt (artikel 32.1). Barn ska också särskilt 
skyddas mot olaglig användning av narkotika (artikel 33) och mot alla 
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former av sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp, vilket inklu-
derar skydd mot att utnyttjas i pornografiska föreställningar och i 
pornografiskt material (artikel 34). Barn har vidare ett generellt skydd 
mot utnyttjande som kan skada barnet i något avseende (artikel 36). 

Det finns dessutom i många författningar mer konkreta bestäm-
melser som reglerar barns rättigheter på ett specifikt område eller 
inom vissa verksamheter. Några exempel är följande. I 6 kap. brotts-
balken finns särskilda bestämmelser som syftar till att ge barn ett 
utökat skydd mot sexuella övergrepp. Vidare finns i 16 kap. brotts-
balken bestämmelser som straffbelägger hantering av pornografiska 
bilder som avser barn (10 a §) och spridande av bl.a. bilder som genom 
sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för 
de ungas sedliga fostran (1 §). 5 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) 
innehåller bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar barn 
får anlitas till eller utföra arbete. De handlingsdirigerande regler som 
dessa bestämmelser ger uttryck för gäller för alla typer av verksam-
heter, även om straffansvar endast kan komma i fråga för organi-
sationernas företrädare eller andra fysiska personer. Ett exempel på 
bestämmelser som endast gäller för vissa verksamheter finns i 6 kap. 
skollagen (2010:800) där det finns regler om åtgärder mot kränkande 
behandling av barn och elever i utbildning och annan verksamhet som 
regleras i den lagen. 

Flera av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till bostad eller 
rätten till en rättvis rättegång, kan inte anses medföra skyldigheter 
för någon annan än staten och kan därför inte tillämpas på organisa-
tioner som söker stöd ur Allmänna arvsfonden. 

Bevisbörda och beviskrav 

Ett beslut om att bevilja stöd ur Allmänna arvsfonden är ett gynnande 
förvaltningsbeslut, dvs. stöd ur fonden är en förmån. I förvaltnings-
processen har enskild part som huvudregel bevisbördan för rättigheter 
och myndigheten för skyldigheter. Av förvaltningsrättslig praxis 
följer att den enskilde således i normalfallet har bevisbördan för att 
villkoren för en förmån är uppfyllda, medan myndigheten har bevis-
bördan för att återkalla samma förmån (se t.ex. SOU 2010:29 s. 407 
och SOU 2018:18 s. 348). 
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Det är alltså den organisation som söker stöd ur Allmänna arvs-
fonden som har bevisbördan för att samtliga kriterier för stöd är 
uppfyllda, vilket inkluderar demokrativillkoret. I praktiken kan det 
dock vara svårt för en organisation att visa att demokrativillkoret är 
uppfyllt. Som regel är det enklare att prestera bevisning om en in-
träffad händelse, än om händelser som inte har ägt rum. Det är därför 
förenat med vissa svårigheter att som organisation visa att man inte 
främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller att man i övrigt 
respekterar mänskliga rättigheter. Utgångspunkten bör därför vara 
att en organisation som verkar i civilsamhället också uppfyller demo-
krativillkoret. Det är först om det har framkommit uppgifter som 
indikerar att en organisation som ansökt om eller som har beviljats 
stöd kan ha agerat på ett sätt som innebär att den inte uppfyller demo-
krativillkoret som ett avslag bör komma i fråga. Sådana uppgifter kan 
exempelvis framkomma genom Arvsfondsdelegationens omvärlds-
bevakning eller i kontakter med andra myndigheter eller enskilda. 
Arvsfondsdelegationen kan också i samband med ansökan ställa kon-
kreta frågor till den sökande organisationen som rör uppfyllelsen av 
demokrativillkoret samt granska organisationens stadgar, verksam-
hetsberättelse och andra styrdokument i syfte att inhämta informa-
tion som avser demokrativillkoret. När det framkommer uppgifter 
som indikerar att en organisation inte uppfyller demokrativillkoret 
bör delegationen alltid ge den berörda organisationen möjlighet att 
bemöta uppgifterna, om de inte direkt kan avfärdas. Eftersom det är 
fråga om förmån, dvs. inte en rättighet att få stöd ur Allmänna arvs-
fonden, kan det för ett avslag vara tillräckligt med en indikation om 
att demokrativillkoret inte är uppfyllt som inte kan förklaras av den 
sökande organisationen vid konfrontation med uppgiften.  

Det bör framhållas att det normala beviskravet i förvaltnings-
processen är sannolika skäl, vilket är lägre än beviskravet i brottmål, 
eftersom det för en fällande brottmålsdom krävs att skuld är bevisad 
bortom rimligt tvivel. Är en företrädare för en organisation föremål 
för en brottmålsprocess som avser ett agerande som står i strid med 
demokrativillkoret ska Arvsfondsdelegationen oavsett utgången göra 
en självständig bedömning i fråga om demokrativillkoret är uppfyllt 
eller inte (mer om en organisations ansvar för en företrädares agerande, 
se avsnitt 7.4.3 nedan). Utgången i ett straffrättsligt förfarande är 
således inte avgörande för frågan om stöd ska beviljas eller inte. En 
förundersökning kan t.ex. läggas ned för att brott inte kan styrkas, 
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dvs. det saknas tillräckliga bevis för väckande av åtal och fällande dom. 
Arvsfondsdelegationen har här att göra en självständig prövning av 
om det förelegat ett brott mot demokrativillkoret baserat på vad som 
är känt om brottsmisstankarna. Eftersom det inte ställs lika höga bevis-
krav som i brottmål i prövningen av om en organisation uppfyller 
demokrativillkoret i fråga om företrädares agerande kan misstanke-
graden ändå vara så hög att delegationen kan besluta om nekande av 
stöd. 

En tillämpning av det föreslagna demokrativillkoret som beskrivits 
ovan får anses förenlig med oskuldspresumtionen7 under förutsätt-
ning att den beslutsfattande myndigheten inte gör något uttalande 
avseende någon straffrättslig skuld. Arvsfondsdelegationen är inte 
heller förhindrad att använda bevis från ett straffrättsligt förfarande 
vid prövning av om demokrativillkoret är uppfyllt. En företrädares 
namn saknar dock betydelse vid prövningen av rätten till stöd och 
bör därför inte anges i beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden (se 
SOU 2018:18 s. 335 och där anmärkta rättsfall). 

7.4.3 Organisationers ansvar för företrädares agerande 

Förslag: Om en företrädare för en organisation försvarar, upp-
manar till eller främjar terrorism eller i övrigt inte respekterar 
mänskliga rättigheter får stöd ändå lämnas till organisationen under 
förutsättning att denna 

1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att age-
randet inte upprepas, och 

2.  har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att före-
trädaren var lämplig för sitt uppdrag. 

                                                                                                                                                               
7 Denna presumtion som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyl-
dig till dess att motsatsen har bevisats slås bl.a. fast i artikel 6.2 i Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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Skälen för förslaget 

Ansvar för företrädares agerande – en övergripande motivering 

En organisation kan agera som juridisk person i flera olika situatio-
ner och fatta beslut som rör verksamheten. En organisation kan som 
sådan främja, uppmana till eller försvara terrorism eller i övrigt inte 
respektera mänskliga rättigheter. Det är således organisationen som 
i egenskap av juridisk person bryter mot demokrativillkoret i ett så-
dant fall och inte någon enskild företrädare, även om ett beslut om 
t.ex. insamling av pengar till terrorändamål verkställs av en eller flera 
av organisationens företrädare. En företrädare kan dock också på egen 
hand agera i strid med demokrativillkoret, dvs. genom att främja, upp-
mana till, eller försvara terrorverksamhet eller brista i respekt för 
mänskliga rättigheter. Det är således inte organisationen som juridisk 
person som agerar i dessa fall utan företrädaren själv. Detta kan ske 
dels inom ramen för organisationens verksamhet, dels utanför denna 
verksamhet.  

För att vara verkningsfullt bör ett demokrativillkor omfatta age-
randen av personer som på olika sätt företräder en organisation och 
således inte endast avse ageranden som kan tillskrivas organisationen 
i sig som juridisk person.  

Företrädares agerande som sker inom ramen för verksamheten är 
starkt associerade med själva organisationen. Det kan t.ex. vara fråga 
om att en företrädare uttalar sig i strid med demokrativillkoret på ett 
torgmöte eller demonstration anordnad av organisationen. Även age-
rande som sker på interna möten och liknande faller inom ramen för 
en organisations verksamhet. En organisation har av naturliga skäl 
stora möjligheter att utöva kontroll över vad som förekommer på olika 
arrangemang och dylikt som anordnas av organisationen. En organi-
sation har därför ett mycket långtgående ansvar för en företrädares 
agerande som äger rum inom ramen för dess verksamhet och som 
står i strid med demokrativillkoret.  

När det gäller företrädares agerande utanför verksamheten handlar 
personen i egenskap av privatperson. Frågan är då om en företrädares 
agerande utanför organisationens verksamhet också ska omfattas av 
organisationens ansvar. Agerandet riskerar att allvarligt påverka för-
troendet för organisationen oavsett om det äger rum utanför verk-
samheten eller inte. Det kan också vara svårt att helt separera en före-
trädares agerande som privatperson från dennes roll som företrädare 
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i organisationen, även om agerandet äger rum utanför själva verk-
samheten. En företrädare som samlar in pengar till terrorverksamhet 
eller som på olika sätt uttrycker stöd för våldsbejakande extremism 
i sociala medier i egenskap av privatperson riskerar att allvarligt på-
verka förtroendet för organisationen, trots att det agerandet sker 
utanför organisationens verksamhet. Organisationen riskerar alltså att 
färgas av företrädarens agerande oavsett om agerandet saknar kopp-
ling till själva verksamheten. Det är organisationen som har mandat 
att utse sina företrädare och som har möjlighet att välja lämpliga per-
soner för uppdraget. Genom utarbetade riktlinjer kan organisationen 
ange uppförandekoder för hur en företrädare förväntas uppträda både 
inom verksamheten men också på sin fritid, dvs. utanför själva verk-
samheten.  

Mot bakgrund av det sagda har en organisation därför ett långt-
gående ansvar för en företrädares agerande, oberoende av om det äger 
rum inom ramen för verksamheten eller inte. Detta gäller oavsett om 
företrädarens agerande har ägt rum innan stödansökan görs, eller om 
det sker efter att stöd har beviljats. I det senare fallet kan det bli 
aktuellt att återkalla stödbeslutet och återkräva redan utbetalt stöd. 
Nedan utvecklas i vilken mån en organisation ska kunna vidta åtgär-
der för att ändå kunna beviljas stöd i det fall en företrädare har agerat 
i strid med demokrativillkoret.  

Företrädar-kretsen 

Till företrädar-kretsen hör personer som är legala företrädare för 
organisationen, främst styrelseledamöter, och övriga som t.ex. genom 
fullmakt får företräda organisationen. Utöver legala företrädare kan 
det förekomma att också andra personer har utsetts av organisatio-
nen att företräda den i olika sammanhang, t.ex. en talesperson. Även 
dessa personer bör räknas till kretsen av företrädare.  

Personer som endast är medlemmar i en organisation bör i nor-
malfallet inte räknas till företrädar-kretsen. Omständigheterna i det 
enskilda fallet är dock avgörande. Om en person har en aktiv roll i 
en organisation, trots avsaknad av formellt förtroendeuppdrag, bör 
personen räknas till kretsen av företrädare, dvs. om personen har 
getts en roll som faktisk företrädare. Vidare bör personer som är an-
ställda i organisationen i vissa fall kunna räknas till denna krets. En 
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förutsättning för detta bör dock vara att personen har en roll av att 
vara ”ansiktet utåt” i verksamheten, som t.ex. en präst i en församling 
eller en lärare i ett studieförbund. En person anställd som kanslist 
eller lokalvårdare torde i normalfallet inte ha en sådan roll. Inte heller 
bör föreläsare som bjuds in till olika evenemang ses som en företrädare 
för organisationen. Är det en föreläsare som anlitas regelmässigt och 
således inte endast vid enstaka tillfällen skulle dock personen i fråga 
kunna räknas till kretsen av företrädare, särskilt om personen på så 
sätt ges en framträdande roll i organisationen. 

Förutsättningar för att kunna få stöd trots en företrädares agerande 

Som har konstaterats ovan har en organisation ett långtgående an-
svar för sina företrädares agerande, oberoende av om agerandet äger 
rum inom ramen för verksamheten eller om företrädaren agerar i 
egenskap av privatperson utanför verksamheten. En organisation 
kan emellertid vara helt ovetandes om och inte heller ha någon an-
ledning att misstänka att en företrädare är involverad i aktiviteter 
som strider mot demokrativillkoret. Det framstår därför oskäligt att 
organisationen i dessa fall inte ska kunna få stöd ur fonden. En orga-
nisation bör därför under vissa förutsättningar vara aktuell för stöd 
ur fonden även om dess företrädare har agerat i strid med demokrati-
villkoret.  

Demokrativillkorets främsta syfte är att förhindra och beivra olika 
former av ageranden som på olika sätt främjar, uppmanar till eller för-
svarar terrorism. Många ageranden som är hänförliga till terrorism är 
så pass allvarliga att det inte bör finnas möjlighet för en organisation 
vars företrädare agerat på detta sätt att vidta tillräckliga åtgärder för 
att kunna komma i fråga för stöd ur Allmänna arvsfonden.  

Främjande av terrorism utgörs ofta av aktivt agerande som syftar 
till att skapa konkreta förutsättningar för eller underlätta terrorism, 
t.ex. genom insamling av pengar till terrorändamål eller rekrytering 
till terrororganisationer. Sådana gärningar är därför så allvarliga att 
om en företrädare främjar terrorism bör hans eller hennes organisa-
tion i normalfallet inte kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden, dvs. 
organisationen kan inte vidta åtgärder som kan anses vara tillräckligt 
ingripande för att säkerställa att agerandet inte upprepas.  
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Uppmaning till eller försvar av terrorism kan ofta ske genom 
muntliga eller skriftliga uttalanden, vilka kan få spridning t.ex. via 
sociala medier. Sådana uttalanden kan syfta till att radikalisera andra 
personer att ansluta sig till en terrororganisation eller begå terror-
brott. De kan också avse att försvara terrorhandlingar. Uppmaning 
till eller försvar av terrorism är också allvarliga handlingar. Sådana 
handlingar innebär emellertid inte att underlätta eller möjliggöra 
terrorism genom konkreta handlingar på samma sätt som vid främ-
jande av terrorism. De är därför att se som något mindre allvarliga 
än främjande av terrorism i detta sammanhang. Vidare är i normal-
fallet agerande som avser uppmaning till terrorism att se som något 
allvarligare än ett försvarande av sådana handlingar. Svårare fall av 
uppmaning till och försvar av terrorism kan vara av så allvarlig art att 
agerandet, oberoende av vilka åtgärder organisationen vidtar för att 
säkerställa att det inte upprepas, exkluderar organisationen från stöd. 
Agerande som avser uppmaning till eller försvar av terrorism kan dock 
många gånger vara av sådan art att det är möjligt för organisationen 
att vidta åtgärder för att vara aktuell för stöd trots att en företrädare 
har agerat på detta sätt. Åtgärderna bör i de angivna fallen bestå i att 
organisationen tar avstånd från företrädarens agerande genom att 
genast utesluta denne när agerandet kommer till organisationens 
kännedom. Vidare bör organisationen så långt det är möjligt vidta 
åtgärder för att försäkra sig om att situationen inte upprepas, t.ex. 
genom att göra en översyn av rutiner vid tillsättning av företrädare. 

Ageranden som faller inom området för bristande respekt för de 
mänskliga rättigheterna avser vitt skilda handlingar, varav inte alla 
faller inom det kriminaliserade området, t.ex. utgör inte alla former av 
diskriminering brott. Även gärningar som i sig utgör brott kan under 
vissa omständigheter anses vara mindre allvarliga. Det finns alltså en 
stor variation av handlingar som faller under begreppet respekt för 
mänskliga rättigheter och svårhetsgraden dem emellan skiljer sig 
också åt. Utgångspunkten bör vara att en organisation i normalfallet 
oavsett agerandets allvar ska kunna vidta tillräckliga åtgärder i fråga 
om en företrädares agerande som brister i respekten för de mänskliga 
rättigheterna. Allvaret i agerandet och agerandets koppling till verk-
samheten bör här vara styrande för vilka åtgärder som krävs från 
organisationens sida för att den ska kunna komma i fråga för stöd.  

De allvarligare formerna av agerande som utgör bristande respekt 
för de mänskliga rättigheterna, som t.ex. våldsbrott av svårare art 
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som mord eller synnerligen respektive grov misshandel, är av sådan 
art att det krävs ingripande åtgärder av organisationen vars före-
trädare har agerat på detta sätt för att vara fortsatt aktuell för stöd ur 
Allmänna arvsfonden. I likhet med vad som ovan angetts i fråga om 
åtgärder vid vissa former av terrorhandlingar, bör sådana åtgärder 
bestå i uteslutning av den aktuella företrädaren så snart som organi-
sationen får kännedom om agerandet samt säkerställande av att lik-
nande situationer inte sker på nytt. 

Är det fråga om en i sammanhanget lindrigare form av agerande 
som avser bristande respekt för de mänskliga rättigheterna kan det 
vara tillräckligt att organisationen klart och tydligt framför till före-
trädaren att beteendet är oacceptabelt och att det inte får upprepas, 
dvs. att någon form av varning eller skarp erinran ges till företrädaren 
i fråga. Det kan t.ex. vara fallet om en företrädare gör sig skyldig till 
misshandel av normalgraden i en krogkö. Har agerandet – även om 
det i sammanhanget inte hör till de allvarligaste fallen av bristande 
respekt för de mänskliga rättigheterna – en starkare koppling till verk-
samheten kan det krävas mer ingripande åtgärder för att organisa-
tionen ska vara aktuell för stöd. Paralleller kan här dras till det i av-
snitt 5.2 nämnda beslutet av MUCF (dnr 1295/15) i fråga om en 
styrelsemedlem som på ett torgmöte hade uttalat sig nedsättande om 
och uppmanat till våld mot en annan etnisk grupp. MUCF bedömde 
att uttalandena inte var förenliga med demokratins idéer. Med hän-
syn till att organisationen hade tagit tydligt avstånd från uttalandena 
och uteslutit personen i fråga ansåg MUCF att uttalandena inte med-
förde krav på återbetalningsskyldighet. 

När det gäller de lindrigaste fallen av uppvisad brist i respekten för 
mänskliga rättigheter bör organisationen inte ha någon skyldighet 
att agera överhuvudtaget i fråga om en företrädares agerande om det 
inte finns någon som helst koppling mellan agerandet och organisa-
tionens verksamhet. Att heltäckande beskriva vilka situationer där 
en organisation inte har ansvar att agera låter sig inte göras. Ytterst 
får omständigheterna i det enskilda fallet vara avgörande för bedöm-
ningen om organisationen överhuvudtaget har ett ansvar för att agera 
i fråga om en företrädare som har brustit i respekten för de mänskliga 
rättigheterna.  

Det är som konstaterats ovan organisationen som har mandat att 
utse sina företrädare och som har möjlighet att välja lämpliga personer 
för uppdraget. En ytterligare förutsättning för att en organisation 
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ska kunna vara aktuell för stöd trots att företrädaren brustit i fråga 
om demokrativillkoret i de fall det finns möjligheter för organisatio-
nen vidta åtgärder bör därför vara att organisationen har vidtagit till-
räckliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig 
för sitt uppdrag när denne utsågs till företrädare. Detta innebär att 
en organisation måste ha rutiner för att tillse att lämpliga personer 
utses som företrädare för organisationen och att ändamålsenliga krav 
ställs i fråga om kontrollen av dessa personer.  

Det kan givetvis förekomma att personer som uppfyller organisa-
tionens ställda krav på att utses som företrädare i ett senare skede 
bryter mot dessa krav utan att det kommer till organisationens känne-
dom. En organisation har ju en begränsad möjlighet att kunna kon-
trollera vad dess företrädare gör utanför organisationens verksamhet 
och kan inte heller förväntas utöva sådan kontroll som helt elimi-
nerar risken för överträdelser av demokrativillkoret. En organisation 
som har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att de 
utsedda företrädarna är lämpliga för sitt uppdrag bör därför kunna 
beviljas stöd trots företrädares agerande under förutsättning att det 
enligt resonemanget ovan finns möjlighet för organisationen att 
vidta åtgärder mot företrädarens agerande för att kunna i fråga för 
stöd ur Allmänna arvsfonden. 

Tidsaspekten 

Vid bedömningen om en sökande organisation uppfyller kraven för 
att få stöd ur fonden ska frågan om demokrativillkoret är uppfyllt 
vara en del av denna prövning. Som har utvecklats ovan finns det 
ageranden som är så pass allvarliga att de sig innebär att det inte är 
möjligt för en organisation att vidta åtgärder för att vara aktuell för 
stöd ur Allmänna arvsfonden. Frågan är då hur långt tillbaka i tiden 
ett sådant agerande kan ligga för att det vid en stödansökan ska vägas 
in i bedömningen om organisationen uppfyller demokrativillkoret eller 
inte. Mot bakgrund av de starka skyddsskälen som demokrativillkoret 
ska värna kan det starkt ifrågasättas om – oavsett hur lång tid tillbaka 
agerandet ligger – organisationen i detta fallet överhuvudtaget ska 
vara aktuell för stöd ur fonden. Detta gäller särskilt om organisationen 
inte har vidtagit några åtgärder för att försäkra sig om att liknande 
händelser inte sker i framtiden.  
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Har organisationen i stället vidtagit kraftfulla åtgärder efter att 
agerandet upptäckts, dvs. uteslutit företrädaren i fråga samt i övrigt 
ingripit för att tillse att liknande händelser inte upprepas, kan det 
framstå som oskäligt att den för all framtid skulle vara exkluderad 
från stöd ur Allmänna arvsfonden. För att en stödansökan i ett så-
dant fall ska beviljas bör agerandet dock ligga längre tillbaka i tiden 
för att det inte ska beaktas av Arvsfondsdelegationen i prövningen 
av stödansökan. Hur lång tid det bör vara fråga om beror ytterst på 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

Föreläsare 

Som behandlats ovan bör föreläsare i normalfallet inte räknas till kret-
sen av företrädare. Detta hindrar dock inte att uttalanden eller annat 
agerande av en föreläsare som anlitats av organisationen ska vägas in 
i bedömningen om organisationen uppfyller demokrativillkoret eller 
inte. En organisation har av naturliga skäl möjlighet att utöva kon-
troll över vad som sker i dess verksamhet och den bör därför ansvara 
för yttranden eller annat agerande som sker under evenemang som 
anordnas av organisationen, t.ex. föreläsningar, och som alltså äger 
rum inom ramen för dess verksamhet. Organisationen bör således 
omedelbart agera mot sådana yttranden som görs av såväl inbjudna 
föreläsare som av egna företrädare eller medlemmar för att organi-
sationen som sådan inte ska anses bryta mot demokrativillkoret.  

Det kan också förekomma att en inbjuden föreläsare i andra sam-
manhang, dvs. utanför organisationens verksamhet, har uttalat sig pro-
blematiskt eller på annat sätt agerat på ett sätt som kan anses strida 
mot demokrativillkoret. Om organisationen har kännedom om detta 
och trots denna vetskap bjuder in föreläsaren, kan det ifrågasättas 
om verksamheten bedrivs enligt demokrativillkoret. Har organisa-
tionen fått kännedom om föreläsarens uttalanden eller agerande först 
efter inbjudan torde krävas att föreläsaren avbokas så snart organisa-
tionen nåtts av denna information.8 Om organisationen i stället låter 
inbjudan stå kvar, kan det ifrågasättas om demokrativillkoret är upp-
fyllt. Bedömningen avgörs ytterst av omständigheterna i det enskilda 
fallet; digniteten av uttalandet eller agerandet och när i tiden detta 

                                                                                                                                                               
8 Jfr Förvaltningsrättens i Stockholm uttalande i mål nr 192–17 (se avsnitt 5.2.2). 
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gjorts samt vilken kännedom om agerandet organisationen i fråga har 
haft när inbjudan gjordes.  

7.4.4 Samarbetsorganisationer 

Förslag: Stöd får lämnas till en organisation vars samarbetsorga-
nisationer eller företrädare för en sådan organisation har agerat i 
strid med demokrativillkoret under förutsättning att organisatio-
nen genast tar avstånd från agerandet, eller om agerandet har varit 
allvarligt, avbryter samarbetet. 

 
Skälen för förslaget: Organisationer som söker stöd ur Allmänna 
arvsfonden samarbetar i normalfallet med andra aktörer, antingen i 
det projekt som det söks stöd för eller i den ordinarie verksamheten. 
Förtroendet för en organisation riskeras att skadas om en samarbets-
organisation inte uppfyller demokrativillkoret och frågor kan också 
resas om den sökande organisationen i sig uppfyller villkoret om den 
samarbetar med en organisation som har brutit mot villkoret, oavsett 
om samarbetet äger rum innanför ramarna för det projekt som stöd 
har sökts för eller om samarbetet sker i den sökande organisationens 
ordinarie verksamhet. Samarbetet kan ju medföra att farhågor upp-
står om att beviljat stöd på något sätt kan komma att finansiera en 
verksamhet som inte uppfyller demokrativillkoret. En organisation 
som söker stöd ur Allmänna arvsfonden bör – för kunna beviljas 
stöd – alltså inte samarbeta med en aktör som inte uppfyller det före-
slagna demokrativillkoret.  

Som samarbetsorganisation räknas en organisation som stödsökan-
den samarbetar med i någon form. Det kan förekomma att andra 
organisationer går in som medfinansiärer vid en ansökan om stöd ur 
fonden, dvs. en viss del av verksamheten i ett projekt finansieras av 
annan aktör. Samarbete kan också på annat sätt ske inom ramen för 
projektet eller i sökandens ordinarie verksamhet. Samarbete mellan 
organisationer i deras ordinarie verksamhet kan förekomma i olika 
konstruktioner. En vanlig sådan är att ett riksförbund har flera mindre 
lokalorganisationer, som är självständiga i förhållande till moder-
organisationen, men där ett samarbete förekommer mellan riksför-
bundet och de lokala organisationerna.  
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Riksförbunden har olika uppgifter, där det ofta ingår att företräda 
hela organisationen på nationell nivå, samverka internationellt och vara 
mottagare av statsbidrag samt ge stöd till de lokala enheterna. Vissa 
organisationer arbetar tätt ihop nationellt och lokalt, medan andra är 
mer löst sammansatta av i hög grad självständiga lokala enheter som 
samverkar på nationell nivå kring några få frågor (SOU 2016:13 s. 78).  

Det finns också federativa strukturer, som t.ex. Riksidrottsför-
bundet som samlar de olika idrottsförbunden på riksnivå. Nationellt 
finns det också flera paraply- och branschorganisationer som samlar 
organisationer med särskild inriktning eller organisationer som vill 
samverka kring vissa frågor. Det är vanligt förekommande att orga-
nisationer är med i flera olika paraplyer och samarbetsorganisationer 
(a. SOU s. 79).  

I vertikala organisationsstrukturer förekommer normalt ett nära 
samarbete mellan riksförbund och enskilda lokalorganisationer var-
för de är att se som samarbetsorganisationer i förhållande till varandra. 
Relationen mellan en paraplyorganisation eller en branschorganisa-
tion och dess medlemsorganisationer är ofta mer löslig i formen och 
kopplingen dem mellan svagare än vad som är fallet för relationen mel-
lan ett riksförbund och dess lokalorganisationer. För att en paraply-
organisation och dess medlemsorganisationer ska ses som samarbets-
organisationer i förhållande till varandra bör därför det förekomma 
ett konkret samarbete dem emellan.  

Den horisontella relationen mellan olika lokal- eller medlemsorga-
nisationer kan inte generellt sett sägas vara av samarbetskaraktär. För 
att sådana relationer ska falla under begreppet samarbetsorganisatio-
ner bör det därför krävas att det förekommer ett konkret samarbete 
dem emellan. Vårt förslag har dock till följd att om en riksorganisa-
tion inte tar avstånd från en lokalorganisation som på något sätt har 
agerat i strid med demokrativillkoret, och på så sätt också bryter mot 
villkoret, måste de övriga lokalorganisationerna agera för att inte 
riskera att bryta mot villkoret.  

Frågan är då hur långt den stödsökande organisationens ansvar 
för en samarbetsorganisation eller dess företrädare bör sträcka sig. 
Den stödsökande organisationen har av naturliga skäl inte samma 
insyn i en samarbetsorganisations verksamhet som i sin egen verk-
samhet. Den stödsökande organisationen har inte heller möjlighet 
att utöva kontroll över samarbetsorganisationen eller dess företrä-
dare i samma utsträckning som är fallet för den egna organisationen. 
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Av samma skäl är det svårt för den stödsökande organisationen att 
kontrollera att samarbetsorganisationen utser lämpliga personer för 
uppdrag som företrädare.  

Mot bakgrund av det sagda bör det finnas en möjlighet för den 
stödsökande organisationen att kunna få stöd trots att en samarbets-
organisation har agerat i strid med demokrativillkoret, oavsett all-
varet i det aktuella agerandet. Detsamma gäller om en företrädare för 
samarbetsorganisationen har agerat på ett sådant sätt. I normalfallet 
torde det vara tillräckligt att den stödsökande organisationen så snart 
som den får kännedom om agerandet tar avstånd från det genom att 
tydligt markera emot agerandet. Agerande som är av allvarlig art, till 
vilka typiskt sett hör främjande av, uppmaning till eller försvar av 
terrorism, bör dock kräva mer ingripande åtgärder för att den stöd-
sökande organisationen ska vara aktuell för stöd. Har en samarbets-
organisation eller dess företrädare begått en sådan handling ska det 
därför krävas att den stödsökande organisationen avbryter samarbetet. 
Om det är fråga om en samarbetsorganisations företrädare som har 
agerat i strid med demokrativillkoret och om samarbetsorganisatio-
nen ändå skulle ha kommit i fråga för stöd enligt det resonemang 
som har förts ovan angående de fall en organisation kan få stöd trots 
sin företrädares agerande, bör det dock vara tillräckligt att den stöd-
sökande organisationen tar avstånd från samarbetsorganisationens 
företrädares agerande för att vara aktuell för stöd. 
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8 Särskilda frågor om stöd till 
lokaler och anläggningar m.m. 

8.1 Inledning 

Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till lokaler eller an-
läggningar ska förbinda sig att under minst tio år använda lokalen 
eller anläggningen för det ändamål och med de villkor som förut-
sattes när stödet beviljades (9 a § lagen [1994:243] om Allmänna arvs-
fonden). Bestämmelsen innebär att Allmänna arvsfonden efter tio år 
förlorar rådighet över lokalen eller anläggningen. I vissa fall, t.ex. när 
en ideell förening upphör efter denna tid, kan en byggnad eller an-
läggning av stort värde säljas eller på annat sätt överlåtas utan möjlig-
het för Allmänna arvsfonden att säkerställa dess användning eller vart 
medlen går. 

Mot denna bakgrund ska vi enligt våra direktiv: 

• utreda om bestämmelserna om en tioårig förbindelse och undan-
tagen för dessa är ändamålsenliga eller om ytterligare reglering 
krävs,  

• bedöma om det kan anses godtagbart att den som beviljats stöd till 
lokal eller anläggning avyttrar fastigheten efter tio år och tillgodo-
gör sig värdeökningen eller om ytterligare reglering krävs, och  

• lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalnings-
skyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när 
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt, 
även i fråga om stöd till projekt. 

I kapitel 9 berörs frågan om den redovisning som en stödmottagare 
ska lämna i fråga om utbetalt stöd och i kapitel 10 behandlas frågan 
om återbetalningsskyldighet. 
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8.2 Nuvarande reglering 

Lagen om Allmänna arvsfonden innehåller särskilda bestämmelser 
om förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar 
(nedan kallat lokalstöd). Bestämmelserna innebär att den som be-
viljas sådant stöd ska förbinda sig att under minst tio år använda den 
lokal eller den anläggning (nedan kallad fastighet) som stödet avser 
för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet be-
viljades (9 a § första stycket). Arvsfondsdelegationen kan dock efter 
ansökan från den som har beviljats stöd medge undantag i förbindel-
sen eller från villkoren, om det finns särskilda skäl (9 b §). Särskilda 
skäl kan enligt förarbetena till bestämmelsen vara att fastigheten 
inom tioårsperioden överlåts till någon som fortsätter att använda 
den för samma ändamål som stödmottagaren eller att den aktuella 
fastighetens marknadsvärde sjunkit kraftigt sedan stödet beviljades 
(prop. 2002/03:136 s. 33 och 37).  

Lokalstöd ska återbetalas helt eller delvis om användningen av 
fastigheten ändras, eller om den säljs inom en tioårsperiod, utan 
Arvsfondsdelegationens medgivande (12 § andra stycket). 

De redovisade bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2004 men 
var enligt förarbetena endast en kodifiering av då rådande praxis 
(prop. 2002/03:136 s. 32 f.). Denna grundade sig på ett regerings-
beslut (Socialdepartementet, regeringsbeslut 16, 1985-05-28). Praxisen 
innebar att stödet skrevs av med tio procent per år och var helt av-
skrivet efter tio år. Tanken bakom denna praxis var att lokalstödet 
innebär en form av förmögenhetsuppbyggnad hos den som mottagit 
stödet. Regeringen konstaterade i propositionen att det för statligt 
investeringsstöd inom andra områden, t.ex. i förordningen (2001:531) 
om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upp-
låts med hyresrätt i områden med bostadsbrist, fanns tidsfrister för 
återbetalning på 5, 10 och 25 år men att en tioårsfrist anslöt till pre-
skriptionstiden för fordringar enligt 1 § preskriptionslagen (1981:130). 
Tio år ansågs därför vara en rimlig och lämplig tidsperiod under 
vilken återkrav ska göras gällande. Regeringen uttalade vidare att det 
även i fortsättningen bör vara ett riktmärke att det belopp som ska 
återbetalas ska motsvara det beviljade stödet minskat med tio pro-
cent för varje år som har gått sedan stödet beviljades, vilket också är 
den praxis Arvsfondsdelegationen tillämpar i dag.  
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Arvsfondsdelegationens praxis i anslutning till de ovan redovisade 
bestämmelserna innebär bl.a. följande (för en mer ingående redogö-
relse för praxis och vad som krävs i fråga om en lokalstödsansökan, 
se kapitel 4). Endast ideella organisationer som funnits i minst två år 
kan få lokalstöd. I normalfallet beviljas upp till 70 procent av totala 
godkända kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en fastighet. 
Beviljat belopp kan som huvudregel dock högst uppgå till fem mil-
joner kronor inklusive mervärdesskatt eller fyra miljoner kronor 
exklusive mervärdesskatt. Det krävs alltså i normalfallet att sökan-
den kan finansiera resterande del av totalkostnaden, antingen genom 
egna medel eller genom bidrag från annan finansiär. Den sökande 
organisationen måste också äga fastigheten eller enligt avtal ha nytt-
janderätt till den i minst tio år. De beskrivna villkoren framgår av de 
anvisningar som finns fogade till den ansökningsblankett som Arvs-
fondsdelegationen tagit fram för ändamålet.  

I fråga om regler och rutiner avseende redovisning av mottaget 
lokalstöd hänvisas till kapitel 9.  

Andelen beviljade lokalstödsansökningar har, med undantag för 
2017, stigit under de senaste åren. Bifallsfrekvensen för 2016 upp-
gick till 39 procent, att jämföra med 2009 då motsvarande siffra var 
17 procent (se avsnitt 4.2.4 tabell 4.4). Under 2017 beviljade Arvs-
fondsdelegationen lokalstöd i 53 fall, en bifallsfrekvens om 30 pro-
cent. Nedgången i bifallsfrekvensen under 2017 kan enligt Arvsfonds-
delegationen till viss del förklaras med att kanslifunktionen det året 
var underbemannad under en period. Merparten av de beviljade lokal-
stöden avser stöd till idrottsföreningar samt stöd till tillgänglighets-
anpassning av lokaler för personer som har funktionsnedsättning; 
mestadels i fråga om golf- eller ridanläggningar.  

Arvsfondsdelegationen gör uppföljning av samtliga lokalstöds-
projekt fyra respektive tio år efter beslutet. Utöver denna kontroll 
granskas och godkänns lokalstödsprojektens slutredovisning efter av-
slutad byggnation (normalt inom två år) samt gör Arvsfondsdelega-
tionen kontrollbesök hos pågående lokalstödsprojekt varje år (mer om 
Arvsfondsdelegationens kontroll av utbetalade stödmedel, se kapitel 9).  

Av Arvsfondsdelegationens lokalstödsuppföljning för de 269 lokal-
stödsansökningar som beviljades under perioden 2002–2013 framgår 
enligt uppgift att tolv lokalstödsprojekt avbröts under perioden, eller 
4,5 procent. I fyra av dessa fall återbetalade stödmottagaren efter 
uppmaning av Arvsfondsdelegationen hela eller delar av lokalstödet. 
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I lika många fall överlämnade Arvsfondsdelegationen ärendet till 
Kammarkollegiet för åtgärd. I tre av fallen avbröts verksamheten efter 
att beslut om lokalstöd hade fattats, men innan utbetalning skett 
varför stödet aldrig utbetalades. Slutligen tillämpades undantags-
bestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvsfondsfonden i ett fall. 
Under 2014–2017 beviljades 244 lokalstödsansökningar. Eftersom 
dessa ärenden är yngre än fyra år har det ännu inte gjorts någon lokal-
stödsuppföljning för dem, varför systematiskt framtagna uppgifter om 
avbrutna lokalstödsprojekt för denna period saknas. Enligt uppgift 
överlämnade Arvsfondsdelegationen under 2014–2017 dock endast 
ett lokalstödsärende till Kammarkollegiet för ev. återkrav p.g.a. 
avbruten verksamhet.  

Kammarkollegiet har enligt uppgift i fem fall mellan 2011 och 
2016 beslutat om återkrav av lokalstöd. Fyra av dessa fall avser de 
ärenden som överlämnades från Arvsfondsdelegationen under perio-
den 2002–2013 enligt redogörelsen ovan. Det femte fallet avser ett 
ärende där stödet beslutades 1996. I fyra av återkravsärendena har 
beslut om återkrav fattats p.g.a. att verksamheten av olika anled-
ningar hade avbrutits, t.ex. då den stödmottagande organisationen 
försatts i konkurs eller på annat sätt upphört att existera. I det femte 
fallet har hela det återbetalade stödet krävts tillbaka då Kammar-
kollegiet funnit att stödet hade betalats ut på felaktiga grunder. 

Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen tillämpar delegationen 
endast undantagsvis bestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvs-
fonden om befrielse från den tioåriga förbindelsen. Bestämmelsen 
har t.ex. aktualiserats i fråga om en förening i glesbygd som hade 
beviljats stöd för barnverksamhet. Då det efter en tid inte längre 
fanns några barn på orten som skulle kunna omfattas av verksam-
heten lades denna ned, varpå Arvsfondsdelegationen med stöd av 
nämnda bestämmelse befriade föreningen från återbetalningsskyldig-
het av lokalstödet. Enligt vad utredningen har erfarit vid kontakter 
med Arvsfondsdelegationen har undantagsbestämmelsens utform-
ning inte gett upphov till några praktiska problem.  

Arvsfondsdelegationen har i kontakt med utredningen uppgett 
att dess erfarenhet är att det i majoriteten av fallen bedrivs verksam-
het i de fastigheter som lokalstödet har finansierat även efter att den 
tioåriga fristen har löpt ut. Någon statistik över detta finns dock inte 
tillgänglig.  
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8.3 Synpunkter på den tioåriga förbindelsen 

Flera organisationer har på de dialogmöten som vi anordnat framfört 
att den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet i fastigheten är 
det största hindret för att beviljas lokalstöd, eftersom hyresvärdar i 
främst storstäderna är obenägna att ingå sådana långa avtal. Det är 
alltså mycket svårt enligt organisationerna att för de föreningar som 
inte äger en fastighet hitta en lokal att bedriva verksamhet i. Vidare 
har det framförts att vissa lokalstödsinvesteringar har en livslängd 
om kortare tid än tio år, varför den tioåriga förbindelsen är pro-
blematisk även i dessa fall.  

8.4 Överväganden och förslag 

Bedömning och förslag: Den tioåriga förbindelsen att bedriva 
verksamhet ska fortsätta gälla för lokalstöd i fråga om stöd som 
har beviljats för en lokal eller anläggning som ägs av sökanden. 
Om sökanden hyr eller på annat sätt nyttjar lokalen eller anlägg-
ningen i fråga och om det finns särskilda skäl för en kortare för-
bindelse än tio år ska sökanden i stället förbinda sig att i minst 
fem år bedriva verksamhet i lokalen. 

Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om 
undantag ska omfatta även den femåriga förbindelsen.  

Skälen för bedömningarna och förslagen 

Det är inte befogat med en kortare tidsförbindelse  
i de fall sökanden äger fastigheten i fråga 

Den tioåriga förbindelsen syftar till att förhindra ren fastighets-
spekulation. Utan denna förbindelse skulle stödmottagaren kunna 
sälja fastigheten direkt efter färdigställandet av byggnationen, och på 
så sätt tillgodogöra sig en väsentlig ekonomisk vinst utan något krav 
på motprestation. Genom tidsförbindelsen utfäster sig i stället stöd-
mottagaren att under tio år bedriva verksamhet för de målgrupper 
som är aktuella för stödet. 
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Tidsförbindelsens längd kan dock medföra att organisationer är 
mindre benägna att söka lokalstöd. Det kan t.ex. vara svårt att förut-
se om verksamheten går att driva under en längre tid. Detta illustre-
ras av exemplet om verksamhet för barn i glesbygd som lades ned till 
följd av att det inte längre fanns några barn på orten att bedriva verk-
samhet för (se ovan om Arvsfondsdelegationens praxis i fråga om 
tillämpningen av undantagsbestämmelsen som regleras 9 b § lagen om 
Allmänna arvsfonden). Sådana svårigheter att bedöma verksamhetens 
överlevnadspotential talar för att förordna om en kortare tidsförbin-
delse än tio år. Av den ovan redovisade statistiken framgår dock att 
det är ovanligt att lokalstödsprojekt avbryts under perioden för den 
tioåriga förbindelsen, varför sådana svårigheter inte tycks vara särskilt 
vanligt förekommande för de lokalstödsprojekt som har beviljats stöd.  

För att förhindra ren fastighetsspekulation är det av vikt att det 
finns ett krav på motprestation som i vart fall till en del svarar mot 
det värde som stödet bidrar till. Tioårsförbindelsen avser ju att för-
binda stödmottagaren att bedriva verksamhet i minst tio år. Det 
finns alltså krav på motprestation för att få lokalstöd ur fonden, på 
samma sätt som vid beviljande av projektstöd. En förutsättning för 
det sistnämnda stödet är ju att en organisation bedriver ett projekt 
under en viss tid, vanligen tre år. Denna period kan sägas motsvara 
en förbindelse av det slag som gäller vid lokalstöd. Lokalstöd beviljas 
dock ofta med ett högre belopp än vad som är fallet vid fördelning 
av projektstöd, vilket är skäl för en längre tidsförbindelse. Arvsfonds-
delegationen tillämpar emellertid sedan en kortare tid tillbaka den 
praxis att sökanden i normalfallet som högst kan beviljas fem miljo-
ner kronor i lokalstöd. Detta innebär att nivån på lokalstöd respek-
tive projektstöd närmar sig i storlek, varför argumentet för en längre 
tidsförbindelse i fråga om lokalstöd inte är lika tungt vägande som 
innan denna praxis beslutades. Arvsfondsdelegationens praxis är 
dock föränderlig över tid och kan också frångås i enskilda fall.  

Skillnaden i tidsförbindelsen mellan de olika stödformerna moti-
veras också av att lokalstödet i normalfallet bidrar till en bestående 
värdeökning, som sökanden kan realisera efter att tidsförbindelsen 
har löpt ut och som kan härledas till det ursprungliga stödet ur All-
männa arvsfonden.  

Vidare har Arvsfondsdelegationen möjlighet att i fall som det ovan 
angivna exemplet, om det finns särskilda skäl, i efterhand besluta om 
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undantag från tioårsförbindelsen om stödmottagaren inte har möj-
lighet att bedriva sin verksamhet under tio år. 

Mot bakgrund av det sagda talar det bestående ekonomiska värdet 
som lokalstöd kan bidra till att tidsförbindelsen vid lokalstöd inte 
bör vara kortare än tio år i de fall sökanden äger fastigheten i fråga.  

Om sökanden inte äger fastigheten ska tidsförbindelsen  
i vissa fall vara kortare än tio år 

För att beviljas lokalstöd krävs det inte att sökanden äger den fastig-
het som sökanden bedriver verksamhet i. Arvsfondsdelegationen ställer 
i dessa fall som krav för stöd att sökanden har ett tioårigt nyttjande-
rättsavtal för fastigheten. Det krav som ställs på längden av nytt-
janderättsavtalet har kritiserats av flera organisationer. Som skäl har 
angetts att fastighetsägare ofta inte vill ingå lokalhyresavtal för en 
period om tio år eller längre, ett problem som enligt organisationerna 
är särskilt vanligt förekommande i storstadsområden. 

Skälen mot att förordna om en kortare tidsförbindelse är de-
samma som gäller för fastigheter som ägs av sökanden och som har 
behandlats i avsnittet ovan; lokalstöd avser ofta höga belopp och det 
finns en risk för fastighetsspekulation med en kortare tid än tio år. 
En fastighetsägare kan alltså tillgodogöra sig en värdeökning som 
stödet kan medföra efter en kortare tid om den tioåriga förbindelsen 
förkortas eller tas bort. Vidare fungerar en tioårig förbindelse som 
en garant för att verksamheten kommer att finnas kvar åtminstone 
under denna period. Här kan också tioåriga hyreskontrakt borga för 
stabilitet för sökanden själv, som alltså kan utgå från att verksam-
heten kan bedrivas i lokalen under den aktuella tiden.  

Den tioåriga förbindelsen kan dock innebära att det är svårt eller 
till och med omöjligt att bedriva verksamhet som kräver lokalstöd i 
vissa delar av landet. Främst gäller detta områden där det råder stor 
efterfrågan på hyreslokaler. Av naturliga skäl kan det då vara mycket 
svårt att på dessa orter finna en hyresvärd som är villig att ingå lokal-
hyresavtal under de premisser som gäller för stöd ur Allmänna arvs-
fonden. Svårigheten att kunna ingå tioåriga hyresavtal kan således 
innebära att organisationer som bedriver verksamhet i vissa delar av 
landet i praktiken inte har möjlighet att beviljas stöd ur fonden, 
vilket innebär att de målgrupper som verksamheten skulle kunna vara 
till nytta för blir lidande. En kortare tidsförbindelse skulle kunna 
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motverka detta, och således förenkla för organisationer att hitta lämp-
liga lokaler för sin verksamhet och därmed gynna verksamhetens 
målgrupper.  

Möjligheten för Arvsfondsdelegationen att enligt 9 b § lagen om 
Allmänna arvsfonden, om det finns särskilda skäl, frångå kravet på 
en tioårig tidsförbindelse kan inte heller tillämpas i fall där sökanden 
inte har möjlighet att ingå ett tioårigt hyresavtal. Denna bestäm-
melse gäller endast omständigheter som inträffat efter det att lokal-
stöd har beviljats, t.ex. om lokalen inom tioårsperioden överlåts till 
någon som fortsätter att bedriva verksamhet för samma ändamål som 
stödmottagaren. Av bestämmelsens lydelse och förarbetsuttalanden 
följer därmed att den inte kan tillämpas redan vid ansökningstillfället 
i fall där sökanden t.ex. har funnit en hyreslokal men där hyresvärden 
endast går med på en kortare hyrestid än tio år.  

Mot bakgrund av det sagda finns det övervägande skäl för att i lag 
förordna om en kortare tidsförbindelse i de fall där sökanden inte 
äger fastigheten i fråga. En förutsättning ska dock vara att det finns 
särskilda skäl för att förordna om en kortare tidsförbindelse, vilket 
är för handen om hyresmarknaden på den aktuella orten är sådan att 
det är mycket svårt att få hyreskontrakt för en tioårsperiod och att 
sökanden kan visa dessa svårigheter vid ansökningstillfället.  

När det gäller den kortare tidsfristens längd framstår det som väl 
avvägt med en femårig period. Med denna längd på förbindelsen kan 
ändå en viss kontinuitet uppnås för verksamheten och dess målgrup-
per samtidigt som lokalhyresvärdar torde vara mer benägna att ingå 
avtal för denna tid än för en tioårig period.  

Sökande som hyr eller på annat sätt nyttjar en fastighet ska så-
ledes, under förutsättning att särskilda skäl föreligger, förbinda sig 
att bedriva verksamhet endast under fem års tid, varför den aktuella 
bestämmelsen ska ändras på detta sätt. Den nuvarande bestämmel-
sen om återbetalningsskyldighet i 12 § andra stycket lagen om All-
männa arvsfonden bör vidare utvidgas för att även gälla i de fall en 
verksamhet avbryts eller lokalen säljs inom femårsperioden. Arvs-
fondsdelegationen är fri att tillämpa en lämplig avskrivningstakt för 
lokalstöd i de fall en femårig förbindelse gäller. Det framstår dock 
som lämpligt att tillämpa samma avskrivningsprinciper för stöd som 
ges under fem år som för stöd som ges med en tioårig förbindelse, 
dvs. att stödet skrivs av linjärt, men med 20 procent per år p.g.a. den 
kortare förbindelsen.  
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Av Arvsfondsdelegationens praxis följer att en sökande som huvud-
regel kan beviljas som mest fem miljoner kronor i lokalstöd. En 
effekt av en femårig förbindelse i stället för en tioårig förbindelse i 
det aktuella fallet kan sannolikt vara att stöd beviljas med ett lägre 
belopp än som skulle vara fallet vid en tioårig förbindelse. Omfat-
tande om- eller nybyggnationer till höga belopp bör kräva en längre 
tidsförbindelse, för att motverka att fastighetsägare efter fem år kan 
tillgodogöra den värdeökning som stödet kan bidra till. 

Tidsförbindelsen bör inte vara längre än tio år 

En annan fråga är om det är godtagbart att den som beviljats lokalstöd 
avyttrar fastigheten efter tio år och tillgodogör sig värdeökningen eller 
om det finns skäl till ytterligare reglering för att minska denna effekt.  

Lokalstödet innebär en form av förmögenhetsuppbyggnad hos 
stödmottagaren. En effekt av lokalstödet kan således vara att fastighets-
ägaren tillgodogör sig den bidragsrelaterade värdeökningen genom 
att avyttra fastigheten efter att den tioåriga förbindelsen har löpt ut 
och fondens målgrupper får då inte längre ta del av den verksamhet 
som har bedrivits i lokalen. 

Lokalstöd kan uppgå till betydande belopp som kan bidra till en 
väsentlig värdeökning för den fastighet som stödet har gått till.  
Värdeökningen ska dock vägas mot att stödmottagaren under tio år 
måste stå för underhåll av fastigheten i viss utsträckning för att dess 
värde ska bestå. Vidare förbinder sig stödmottagaren att under de tio 
åren bedriva verksamhet i lokalen för de målgrupper som stödet be-
viljats för, vilket är en betydligt längre tid än vad som förekommer 
vid beviljande av projektstöd.  

För att försäkra att en större del av den stödrelaterade värde-
ökningen kommer fondens målgrupper tillgodo är en möjlig åtgärd 
att förlänga tidsförbindelsen. Som övervägts i tidigare förarbeten till 
lagen om Allmänna arvsfonden skulle en tidsförbindelse på upp till 
25 år kunna komma i fråga.  

Det finns dock en risk för att ideella föreningar skulle vara mindre 
benägna att söka stöd med krav på en längre tidsförbindelse än tio 
år. En sådan ändrad reglering skulle ju innebära att stödmottagaren 
förbinder sig att under en väsentligt längre tid bedriva verksamhet. 
Det kan vara svåröverblickbart för den enskilda organisationen om 
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det finns möjlighet att bedriva verksamhet under t.ex. 20 år. Svårig-
heter att avgöra om organisationen kommer att förfoga över tillräck-
liga resurser, bl.a. i fråga om personal eller volontärer, kan medföra 
att kraven upplevs som för höga. En avbruten verksamhet innebär ju 
att återbetalningsskyldighet av beviljat stöd aktualiseras. Dessutom 
kan en fastighet säljas med ett bestående värde även efter t.ex. 20 år. 
Det bidragsrelaterade värdet skulle emellertid vid denna tidpunkt, 
allt annat lika, vara mindre. 

I de fall en sökande inte äger fastigheten kan det vara svårt att 
finna en fastighetsägare som är villig att ingå nyttjanderättsavtal med 
en så lång avtalstid som 20 år eller längre. Som behandlats ovan är ju 
redan den tioåriga förbindelsen ett hinder för att beviljas lokalstöd 
på vissa orter i de fall sökanden inte äger fastigheten i fråga.  

En stödmottagare kan vidare tillgodogöra sig en värdeökning re-
dan efter en kortare tid än den föreskrivna tidsförbindelsen, oavsett 
om den är 10 eller 20 år. Stödmottagaren kan t.ex. ha fått stöd för att 
uppföra en byggnad som snabbt stiger i värde och därför välja att 
sälja den redan efter fem år. Stödmottagaren blir då återbetalnings-
skyldig med ett belopp motsvarande det beviljade stödet minskat med 
tio procent för varje år som har gått sedan stödet beviljades; vilket 
motsvarar 50 procent av stödet efter fem års tid. Värdeökningen för 
fastigheten kan dock vara större än detta belopp, om utvecklingen 
på fastighetsmarknaden innebär stigande priser. Detta innebär att 
det trots återbetalningsskyldigheten kan löna sig att sälja fastigheten 
redan innan tiden för förbindelsen har löpt ut. Tidsförbindelsen är 
således inte någon garanti mot att det kan förekomma fall där stöd-
medel går till kortsiktig fastighetsspekulation. En längre tidsförbin-
delse bedöms således inte göra någon större skillnad för att motverka 
spekulation vid snabba värdeökningar. Längden på tidsförbindelsen 
inverkar ju endast på storleken av det belopp som ska återbetalas. Så 
länge värdeökningen är större än beloppet som motsvarar återbetal-
ningsskyldigheten finns det en risk att stödmottagaren säljer fastig-
heten för att tillgodogöra sig den värdeökning som lokalstödet har 
bidragit till. 

Arvsfondsdelegationens erfarenhet är också att stödmottagare 
normalt fortsätter att driva verksamheten även efter att den tioåriga 
förbindelsen har löpt ut, vilket talar för att det inte är vanligt före-
kommande att en fastighet avyttras i värdespekulationssyfte efter 
det att förbindelsen har upphört att gälla. 
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En ändring av den praxis som nu tillämpas vad gäller avskriv-
ningstakten med tio procent per år skulle kunna övervägas för att 
motverka en tidig försäljning av en nyligen uppförd byggnad. Det är 
dock rimligt att viss avräkning görs per år eftersom stödet på så sätt 
är knutet till den verksamhet som bedrivs i lokalen. En förändring 
av avskrivningstakten bedöms inte få någon märkbar inverkan på 
stödmottagarens incitament att fortsätta bedriva verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att regleringen om lokalstöd 
till sin natur är sådan att den kan bidra till ett bestående ekonomiskt 
värde som riskerar att inte komma fondens målgrupper till del. 
Längden på förbindelsen spelar här en mindre roll. En fastighet kan 
avyttras redan efter fem år om värdeökningen är större än återbetal-
ningsskyldigheten till fonden. Det framstår inte heller som rimligt 
att ställa krav på att sökanden ska bedriva verksamhet under längre 
tid än tio år p.g.a. svårigheterna att förutse möjligheten att bedriva 
verksamhet under en sådan period. Det finns således inte skäl att 
föreslå en längre tidsförbindelse än tio år eller någon ändring av-
seende reglerna för återbetalningsskyldigheten för lokalstöd. 

Möjligheten att medge undantag från tidsförbindelsen bör inte ändras 

Arvsfondsdelegationen kan, som behandlats ovan, efter ansökan från 
den som har beviljats stöd besluta om undantag i fråga om den tio-
åriga förbindelsen eller de villkor i övrigt som tillämpas vid lokalstöd 
om det finns särskilda skäl. Undantagsbestämmelsen har som redo-
gjorts för ovan endast tillämpats vid ett fåtal tillfällen under de senaste 
åren. Möjligheten att meddela undantag från den tioåriga förbindel-
sen framstår som en väl avvägd ventil för fall där stödmottagaren har 
tvingats att upphöra med verksamheten exempelvis p.g.a. oförutsedda 
externa faktorer, såsom krympande målgrupp. Det har inte fram-
kommit att bestämmelsen skulle vara förenad med några tillämpnings-
problem. Mot bakgrund av det sagda finns det inte skäl att förordna 
om någon förändring vad avser denna bestämmelse. Den bör dock 
ha motsvarande tillämpning för de fall där sökanden enligt vårt för-
slag förbinder sig att under fem års tid bedriva verksamhet i lokalen, 
varför den ska utvidgas till att även omfatta dessa fall. 
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Stöd till investeringar med kortare livslängd än tio år bör inte ges 

När det gäller lokalstöd för investeringar som har en kortare livs-
längd än tio år har det som angetts ovan vid våra dialogmöten fram-
förts att bestämmelsen om en tioårig förbindelse är problematisk. 
Skulle det efter att lokalstöd har beviljats upptäckas att en lokal-
investering har en kortare tidslängd än tio år torde sådana fall kunna 
hänföras till bestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvsfonden 
som ger Arvsfondsdelegationen möjlighet att besluta om undantag 
från regeln i fråga, dvs. stödmottagaren har möjlighet att ansöka om 
undantag från tioårsförpliktelsen. Lokalstödsinvesteringar för vilka 
det redan vid ansökningstillfället står klart att livslängden är kortare 
än tio år är inte stödberättigade och undantagsregeln i 9 b § är inte 
tillämplig eftersom denna bestämmelse endast gäller omständigheter 
som har inträffat efter det att lokalstöd beviljats. Tanken bakom stöd 
ur Allmänna arvsfonden till lokaler är att det ska ges till en verksam-
het som varar över tid och som har förutsättningar att överleva även 
efter den tioåriga förbindelsen har löpt ut. Det framstår inte som 
ändamålsenligt att ur fonden ge stöd till lokalinvesteringar som redan 
vid ansökningstillfället kan konstateras ha en kortare livslängd än 
den tioåriga förbindelsen. Det finns därför inte skäl att göra något 
undantag från den tioåriga förbindelsen för dessa investeringar för 
att de ska vara berättigade till stöd.  

Särskilda frågor om avbruten verksamhet  
p.g.a. uppsägning av nyttjanderättsavtal 

En problematik som kan uppkomma när en fastighet hyrs av sökan-
den är att fastighetsägaren efter det att byggnationen är färdigställd 
kan säga upp det tioåriga nyttjanderättsavtalet med avsikt att avyttra 
fastigheten eller att använda den för eget bruk. Någon stödberättigad 
verksamhet kommer därför inte längre att drivas på fastigheten. Detta 
förutsätter dock att uppsägningen av nyttjanderättsavtalet är giltig. 
Kammarkollegiet kan i detta fall rikta ett krav på återbetalning av 
stöd mot den stödmottagande organisationen. Stödmottagaren kan 
i sin tur rikta ett ersättningskrav mot fastighetsägaren. Kammar-
kollegiet kan dock inte rikta några krav direkt mot fastighetsägaren, 
eftersom denne inte är stödmottagare. I ett fall som det beskrivna 
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kan det således vara förenat med praktiska problem och en viss tids-
utdräkt för Kammarkollegiet att kräva tillbaka det återbetalda stödet. 
Fastighetsägaren kan i sin tur tillgodogöra sig den värdeökning som 
stödet har inneburit för fastigheten i fråga.  

För att förenkla återkravsprocessen skulle en lösning kunna vara 
att göra det möjligt för Kammarkollegiet att vända sig direkt mot 
fastighetsägaren med krav på återbetalning av stöd. Detta skulle kunna 
göras genom att ställa krav på att fastighetsägaren, dvs. hyresvärden, 
är medsökande tillsammans med organisationen, hyresgästen, vid en 
ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden.  

Att kräva att fastighetsägare ska vara medsökande i fall där orga-
nisationen hyr lokaler är dock förenat med flera svårigheter. Att vara 
medsökande skulle medföra flera åtaganden för en fastighetsägare. 
Framför allt skulle det innebära att fastighetsägaren ansvarar till-
sammans med organisationen för att verksamhet bedrivs i lokalerna, 
vilket kräver att fastighetsägaren har mycket god insyn och engage-
mang i verksamheten. Skulle t.ex. organisationen inte bedriva verk-
samhet under den tid som förbindelsen enligt lagen om Allmänna 
arvsfonden kräver (dvs. fem eller tio år enligt resonemanget ovan), 
måste fastighetsägaren för att undgå krav på återbetalning av stödet 
ta över verksamheten. Detta kräver att fastighetsägaren har resurser 
och kompetens att bedriva verksamheten på egen hand. Att vara med-
sökande skulle således innebära åtaganden för fastighetsägaren som 
går vida utanför vad ett sedvanligt lokalhyresavtal innebär.  

De förpliktelser som att vara medsökande medför kan alltså 
riskera – trots att stödet kan innebära en värdeökning för fastigheten 
i fråga – att fastighetsägare inte vill stå som medsökande. För orga-
nisationer som hyr lokal för sin verksamhet skulle ett krav på fastig-
hetsägaren att vara medsökande därmed kunna innebära svårigheter 
att söka och beviljas lokalstöd. Det kan också finnas en risk för att 
fastighetsägare skulle välja att hyra ut till andra aktörer för att undgå 
en situation som den beskrivna. Organisationer som är hänvisade till 
att hyra lokal för sin verksamhet kan med den beskrivna lösningen 
alltså riskera att inte ha möjlighet att söka lokalstöd eller möta svå-
righeter att överhuvudtaget kunna hyra lokal. 

En ytterligare svårighet med ett krav på att fastighetsägaren ska 
stå som medsökande är att en fastighetsägare ofta är ett vinstdrivande 
företag eller en privatperson. Fastighetsägaren uppfyller alltså inte 
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de krav som gäller för en sökande enligt 7 § lagen om Allmänna arvs-
fonden, av vilken det följer att endast ideella organisationer eller 
offentliga huvudmän kan söka stöd ur fonden. Eftersom en fastig-
hetsägare inte uppfyller kraven kan denne enligt gällande regelverk 
inte på egen hand söka stöd ur fonden, och således inte heller vara 
medsökande.  

I de fall där återkrav aktualiseras p.g.a. att fastighetsägaren har sagt 
upp hyresavtalet innan tidsförbindelsen har löpt ut lider Allmänna 
arvsfonden inte någon ekonomisk skada, eftersom den stödmotta-
gande organisationen är återbetalningsskyldig i fråga om utbetalt 
stöd. Detta förutsätter dock att organisationen har förmåga att betala 
tillbaka hela eller delar av stödet. Enligt uppgift från Kammarkolle-
giet har delegationen inte i något ärende beslutat om återkrav p.g.a. 
uppsagt nyttjanderättsavtal under de senaste åren. Det är alltså inte 
något vanligt förekommande problem med förtida uppsägningar av 
hyres- eller andra nyttjanderättsavtal i fall där organisationen inte 
äger fastigheten som det söks stöd för. Mot bakgrund av den be-
skrivna problematiken som ett krav på att fastighetsägare ska vara 
medsökande vid lokalstödsansökan innebär framstår en ändring av 
regelverket i detta avseende som en alltför långtgående åtgärd. 
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9 Kontroll av utbetalade medel 

9.1 Inledning 

En organisation som söker stöd ur Allmänna Arvsfonden kan be-
höva finansiering från andra aktörer. Samfinansiering av ett projekt 
kan därför förekomma, dvs. att medel från Allmänna arvsfonden 
finansierar en del av projektet medan resterande del finansieras av 
stöd från en eller flera andra aktörer. Samfinansiering får dock inte 
innebära att samma kostnader finansieras två gånger av medel från 
både Allmänna arvsfonden och från en annan aktör, så kallad dubbel-
finansiering är alltså inte tillåten. Att förhindra och upptäcka dubbel-
finansiering och andra ekonomiska oegentligheter är en viktig del i 
Arvsfondsdelegationens arbete med kontroll och utvärdering av hur 
beviljat stöd har använts.  

Enligt våra direktiv ska vi analysera hur dubbelfinansiering av 
samma ändamål inom ramen för ett projekt kan undvikas. I detta 
kapitel redogörs för regelverket avseende redovisning av utbetalt 
stöd samt Arvsfondsdelegationens rutiner för att upptäcka dubbel-
finansiering och andra brister; både vid ansökan av medel men också 
under projektets gång. En jämförelse görs också med hur rutinerna 
för att upptäcka sådan finansiering ser ut vid utbetalning av stöd ur 
EU:s strukturfond Socialfonden samt vid utbetalning av statsbidrag 
för projektstöd som beslutas av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 
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9.2 Ansökan och redovisning av stöd ur  
Allmänna arvsfonden 

Reglering 

Enligt 10 § (2004:484) förordningen om Allmänna arvsfonden ska en 
ansökan om stöd ur fonden innehålla en beskrivning av det projekt 
för vilket stöd söks, ekonomisk kalkyl, tid och plats för genom-
förandet och plan för dokumentation av projektet. Till ansökan ska 
i förekommande fall bifogas sökandens stadgar och senaste verk-
samhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens sammansättning. Av 
11 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden följer att den som 
beviljas stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av 
medlen skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran 
lämna det underlag som behövs för granskningen av redovisningen. 
Enligt 12 § samma lag ska stöd ur fonden betalas tillbaka bl.a. om 
stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål, 
om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning 
eller underlag eller om mottagaren genom att lämna oriktiga upp-
gifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats 
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta (denna bestämmelse behandlas närmre i kapitel 10). 

Ansökan om stöd 

Enligt den blankett för stöd som ska användas vid ansökan om pro-
jektstöd ska sökanden lämna en utförlig projektbeskrivning utifrån de 
kriterier som tillämpas vid beslut om stöd (se avsnitt 4.2.3 och 4.3.1). 
Sökanden ska vidare bifoga en budget där projektets olika beräknade 
kostnader och intäkter anges. I budgeten ska sökanden redogöra för 
om det förekommer finansiering antingen från sökandens egen orga-
nisation eller från annan finansiär än Allmänna arvsfonden. Om 
sökanden inte ännu har fått besked om extern finansiering ska det 
anges när sådant besked kan lämnas och hur projektet kan påverkas 
om en ansökan om extern finansiering inte beviljas. I ansökan om 
projektstöd intygar sökanden, genom att behörig företrädare under-
tecknar ansökan, att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkrar att 
projektstödet kommer att användas enligt de uppgifter som lämnats. 
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I den ansökningsblankett som ska användas vid ansökan om 
lokalstöd ska sökanden lämna ett antal uppgifter. Eftersom Arvs-
fondsmedel enligt praxis endast finansierar maximalt 70 procent av 
kostnaden för t.ex. en om- eller nybyggnation krävs det i normal-
fallet att sökanden också finansierar byggnationen med andra medel. 
I ansökan ska det därför bl.a. anges vilka samarbetspartners som finns 
och kontaktuppgifter till dessa. En kostnadskalkyl ska också bifogas 
vilken ska innehålla en specificerad budgetuppställning. Det ska tyd-
ligt framgå av denna kalkyl vilka bidrag eller lån som är sökta respektive 
beviljade. Ansökan ska undertecknas av organisationens firmateck-
nare. Vidare ska bl.a. ritningar, bygglov samt lagfart eller nyttjande-
rättsavtal bifogas ansökan. Någon försäkran om att lämnade uppgifter 
är riktiga och att stödet kommer att användas enligt uppgifterna i 
ansökan görs dock inte genom undertecknandet av ansökan, vilket 
är en skillnad i förhållande till vad som är fallet för projektstöd. 

Kontroller inför beslut om stöd 

Av Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 33) 
framgår att innan Arvsfondsdelegationen fattar beslut om projekt- 
eller lokalstöd genomförs flera kontroller av den stödsökande orga-
nisationen. Referenser tas på organisationen, det planerade projektet 
och verksamheten genom kontakt med t.ex. kommun, andra etable-
rade samhällsaktörer och samarbetspartners. Kanslifunktionen kon-
trollerar om sökanden tidigare har ansökt om medel ur fonden, och 
om det ledde till ett bifall eller avslag. Är organisationen inte känd 
sedan tidigare görs – utöver en referenskontroll – en kontroll av vad 
som anges om och av organisationen på internet, t.ex. en översiktlig 
granskning av organisationens webbplats. Organisationens stadgar, 
årsredovisning och protokoll gås också igenom. Budgeten granskas 
i syfte att få en samstämmig bedömning av projektens kostnader och 
mer kostnadseffektiva projekt. Vidare genomförs en skattekontroll 
för att kontrollera skatteregistrering och om organisationen har obe-
talda skulder eller betalningsanmärkningar.  
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Redovisning 

Genom undertecknandet av en projektstödsansökan bekräftar sökan-
den att dokumentet Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvs-
fonden har lästs och godtagits. Villkoren innehåller bestämmelser 
tillämpliga för projekt- och lokalstöd och blir bindande vid utbetal-
ning av beviljat stöd. Till skillnad från ansökan om projektstöd god-
känner inte en lokalstödsökande genom undertecknandet av stöd-
ansökan de generella villkoren. Efter att stöd har beviljats krävs det 
att sökanden begär att det utbetalas. En underskrift av rekvisitions-
blanketten för utbetalning av lokalstöd innebär dock att stödmotta-
garen godkänner de villkor som framgår av beslutet och de generella 
villkoren.  

I villkoren anges bl.a. följande (p. 12, 13 och 21–30). Utbetalda 
projektmedel ska hållas avskilda och inte sammanblandas med stöd-
mottagarens andra tillgångar. Projektets kostnader ska kunna hän-
föras till den ansökan som ligger till grund för beslutet om beviljan-
det av stöd samt att stöd endast får användas på det sätt som framgår 
av det beslutet. Projektstöd får aldrig användas för kostnader som 
betalas av annan finansiär. Stödmottagaren ska skriftligen redovisa 
hur utbetalade medel har använts i årsrapporter samt i en slutrapport. 
Redovisningen i dessa rapporter ska göras mot den budget som har 
godkänts för projektet och eventuella avvikelser ska anges och kom-
menteras. Ett revisorsintyg ska fogas till redovisningen, undertecknat 
av en kvalificerad revisor1. Stödmottagaren ska redovisa det ekono-
miska utfallet och av bokföringen ska projektets totala kostnader 
och intäkter direkt kunna utläsas. Det är de faktiska kostnaderna 
som ska anges. Schabloner eller tidredovisning för personalkostnader 
ska således inte användas. Om ett projekt drivs i strid med de angivna 
villkoren kan Arvsfondsdelegationen besluta att avbryta finansier-
ingen av projektet. Projektstöd ska återbetalas bl.a. om stödet inte 
har använts för avsett ändamål. Utbetalt projektstöd kan återkrävas 
efter beslut av Kammarkollegiet.  

Sedan 2016 fattar Arvsfondsdelegationen fleråriga beslut för pro-
jektstöd. Ett projekt får således en budgetram för hela projektperio-
den. Efter varje genomfört projektår ska stödmottagaren skicka in 

                                                                                                                                                               
1 Godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkes-
revisorer.  
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en årsrapport samt en plan för nästkommande år i projektet. Års-
rapporten måste godkännas innan projektet kan rekvirera medel för 
nästkommande projektår. Vid större förändringar i projektet krävs 
ett tilläggsbeslut från Arvsfondsdelegationen.  

Enligt Arvsfondsdelegationens generella villkor inleds ett lokal-
stödsprojekt vid delegationens stödbeslut och pågår under 24 måna-
der. Stödmottagaren ska enligt de generella villkoren för projektstöd 
skriftligen i en årsrapport samt i en slutrapport redovisa hur medlen 
har använts. När byggnationen är slutförd och verksamheten som 
ska bedrivas i den aktuella lokalen har startat ska en slutredovisning 
upprättas. Redovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse för 
verksamheten och en ekonomisk redovisning. Som angetts ovan ska 
slutredovisningen vara granskad, godkänd samt underskriven av en 
kvalificerad revisor.  

En stödmottagare är enligt p. 36 i de generella villkoren för pro-
jektstöd skyldig att anmäla vissa ändrade förhållanden till Arvsfonds-
delegationen. Detta kan enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen 
t.ex. avse en förändring av budgeten; om projektet senare beviljats 
stöd även från annan finansiär eller om sökanden beviljats mindre stöd 
från annan finansiär än vad som tidigare beräknats. Arvsfondsdele-
gationen gör då en omprövning av det beviljade stödet; om stödet 
ska minskas eller ökas i motsvarande mån.  

Det är vanligt förekommande att större organisationer har bevil-
jats stöd för flera olika projekt som löper samtidigt. Arvsfondsdele-
gationen kontrollerar då enligt uppgift från delegationen om det finns 
finansiell täckning för indirekta kostnader, s.k. overhead-kostnader, 
t.ex. administrativa löner eller lokalhyra som till sin karaktär är ge-
mensamma för flera projekt.  

Kontrollbesök och annan uppföljning 

Arvsfondsdelegationen kan under ett projekts gång (både i fråga om 
projekt- respektive lokalstödsverksamhet) göra kontrollbesök hos 
stödmottagaren (p. 34 i de generella villkoren). Besöken görs av 
kansliets controllerfunktion. Sedan årsskiftet 2017/2018 består funk-
tionen av tre medarbetare. Målet är att tio procent av de projekt- eller 
lokalstöd som beviljats stöd under föregående år ska besökas av kansli-
funktionens controllers. Urvalet sker både genom stickprov men 
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också genom bedömning om det finns risk för oegentligheter i ett visst 
projekt. Arvsfondsdelegationen kan också enligt villkoren begära in 
kopior av räkenskaper och annat underlag som avser användningen av 
projektmedel. Detta görs i normalfallet i samband med kontrollbesök. 
Stödmottagaren underrättas om besöket i förväg och uppmanas ha all 
bokföring för projektet tillgänglig för genomgång.  

Under 2016 genomfördes enligt Arvsfondsdelegationens verk-
samhetsberättelse (s. 8) för det året 45 kontrollbesök av controller-
funktionen, vilket motsvarar drygt tio procent av de projekt som 
erhöll stöd ur Allmänna arvsfonden 2015. Under 2017 genomfördes 
enligt verksamhetsberättelsen för det året 35 kontrollbesök, vilket 
motsvarar åtta procent av fattade bifallsbeslut under 2016. Av verk-
samhetsberättelsen för 2017 (s. 35) framgår att tolv av dessa projekt 
var slumpvis utvalda. Fyra av dessa avsåg lokalstöd och åtta projekt-
stöd. I fyra fall gjordes iakttagelser som krävde åtgärd från stödmot-
tagarens sida, som t.ex. återföring av medel för kostnader som fel-
aktigt belastat projektet. I kategorin risk och väsentlighet granskade 
controllerfunktionen 23 projekt under året, varav sex stycken avsåg 
lokalstöd och 18 projektstöd. I sju av fallen gjordes iakttagelser som 
krävde åtgärd från stödmottagarens sida, som t.ex. rättelse eller åter-
betalning av kostnader som inte är godkända enligt de generella vill-
koren för projektstöd ur fonden. Tre av kontrollbesöken under 2017 
ledde till att projektet avbröts (beslut om två av dessa fattades av 
Arvsfondsdelegationen i februari 2018).  

De 24 projekt där åtgärder inte krävdes hade, med mindre av-
vikelser, utförts enligt plan och i enlighet med beviljad budget. Inga 
försök till bedrägerier upptäckes i granskningen. I nästan alla be-
sökta projekt gjordes proaktiva och stödjande insatser av controller-
funktionen, t.ex. korrigerades felaktigheter som upptäckts innan 
redovisningen granskats av revisor och rådgivning i bokföring eller 
stöd inför redovisning lämnades också. 

Utöver controllerfunktionens besök, genomför handläggarna vid 
Arvsfondsdelegationen projektbesök, till viss del i kontrollsyfte. På 
detta sätt besöktes 137 projekt eller vart fjärde projekt under 2016 
enligt verksamhetsberättelsen för det året (s. 8). Motsvarande siffra 
för projektbesök 2017 uppgick till 117 projekt, eller nästan var fjärde 
projekt, enligt verksamhetsberättelsen för 2017 (s. 5).  

Vidare ska projektledare efter att stöd har beviljats genomgå en 
introduktionsdag hos Arvsfondsdelegationen där de olika kraven för 
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stöd gås igenom. Vid dessa utbildningstillfällen träffar handläggarna 
projektledare för cirka fem projekt. Handläggarna har också under 
projektets gång löpande kontakt med projektledaren och andra re-
presentanter för den stödmottagande organisationen.  

Om den stödmottagande organisationen inte har använt beviljat 
stöd i enlighet med ansökan eller de generella villkoren för stöd ur 
Allmänna arvsfonden, kan organisationen bli återbetalningsskyldig. 
Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen är det inte ovanligt att 
delegationen konstaterar att vissa kostnader i ett projekt inte kan 
godkännas, varpå delegationen begär att stödmedel motsvarande 
dessa kostnader ska återbetalas. Om inte detta görs lämnas ärendet 
över till Kammarkollegiet för eventuellt återkrav. Ett ärende över-
lämnades 2017 till Kammarkollegiet för eventuellt återkrav av ut-
betalade projektmedel ur fonden, vilket enligt uppgift från Arvs-
fondsdelegation avsåg underlåtenhet att inkomma med redovisning 
av utbetalade projektmedel. I de fall där Kammarkollegiet misstänker 
brott görs polisanmälan, vilket dock inte skedde under vare sig 2016 
eller 2017. 

9.3 Rutiner i fråga om EU-medel respektive 
statsbidrag beslutade av MUCF 

9.3.1 Svenska ESF-rådet 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är 
en statlig myndighet som förvaltar bl.a. det nationella programmet 
inom Europeiska socialfonden i Sverige. Förvaltningen innebär att 
myndigheten utlyser projektmedel samt följer upp och utvärderar 
effekterna av de olika projekten.  

Socialfonden är en av EU:s strukturfonder och syftar till att stärka 
medlemsländernas ekonomi, tillväxt och sociala sammanhållning. 
Varje medlemsstat ansvarar för att skapa fondprogram anpassade efter 
landets egna förutsättningar och arbetsmarknad. Föreningar, kom-
muner, myndigheter eller företag kan söka medel ur fonden.  

De regelverk som anger krav för beviljande av stöd ur Europeiska 
socialfonden är förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s 
strukturfonder och förordningen (2015:61) om statligt stöd inom 
det nationella socialfondsprogrammet samt Svenska ESF-rådets före-
skrifter och allmänna råd (TVFS 2016:1) om stöd från Europeiska 
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socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet 
och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020. 
Förfarandet för beviljande och utbetalning av stöd kan översiktligt 
beskrivas enligt följande.  

En ansökan om stöd ur Socialfonden görs elektroniskt via Svenska 
ESF-rådets webbplats. Per post ska bl.a. skickas ett missiv under-
tecknat av den person som är behörig att företräda projektet. Genom 
undertecknandet bekräftas att de uppgifter som lämnats i ansökan är 
riktiga. 

Vid ansökan ska sökanden – förutom uppgifter om själva projek-
tet, dess mål och genomförande – lämna uppgifter om finansieringen 
av projektet. I ansökan ska stödsökanden uppge om annat stöd har 
sökts eller mottagits för projektet i fråga. Socialfonden täcker oftast 
högst 50 procent av projektens kostnader. När ett projekt ges stöd 
via socialfonden krävs det därför i normalfallet att projektet med-
finansieras av en annan aktör. I ansökningsformuläret ska sökanden 
beskriva hur medfinansiering säkerställs och de organisationer som 
ska medfinansiera projektet ska registreras i ansökan. En budget för 
hela projekttiden ska också finnas med i ansökan. 

Om ansökan av projektmedel beviljas måste den projektansvariga 
ansöka särskilt om utbetalning av medel. Medel betalas normalt inte 
ut i förskott. I normalfallet ska alltså kostnader vara bokförda och 
betalda innan stöd betalas ut. Svenska ESF-rådet prövar om en kostnad 
är stödberättigad i samband med granskning av ansökan om utbetal-
ning av medel. Alla kostnader ska dock finnas med i det ursprungliga 
beslutet om att bevilja stöd för projektet. För att säkerställa att kost-
naderna har uppkommit för att genomföra projektet ska projektets 
kostnader, intäkter och finansiering särredovisas i den projektansva-
rigas bokföring. Vissa kostnader, s.k. enhetskostnader, beräknas efter 
schablon. Personalkostnader utgör en sådan enhetskostnad. För denna 
kostnad används i stället tidredovisning för att verifiera den faktiskt 
nedlagda tiden i projektet för personal anställd hos den projekt-
ansvariga. 

Vid varje ansökan om utbetalning av medel ska den projektansva-
riga lämna en lägesrapport och bl.a. uppge om projektet erhållit stöd 
från annan finansiär för samma kostnader som det söks utbetalning 
av medel för.  
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Efter att projektet har avslutats ska det ske en slutredovisning 
och resultatuppföljning av projektet. Detta görs genom att den pro-
jektansvariga lämnar in en slutrapport i vilken bl.a. samtliga medel 
som har utbetalats till projektet ska tas upp.  

Svenska ESF-rådet ska under projektets gång följa upp och kon-
trollera att det genomförs i enlighet med gällande regelverk samt 
beslutet om stöd. Svenska ESF-rådet har rätt att hos stödsökanden, 
stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer eller i projek-
tets lokaler ta del av handlingar och uppgifter om projektet, som 
räkenskapsinformation och bokföring.  

Om det under projektets gång eller vid slutredovisningen upp-
täcks att en kostnad inte har varit stödberättigad vidtas alltid någon 
form av åtgärd. Beloppet för den kostnad som inte är stödberättigad 
kan återkrävas. Om redovisningen av projektet är behäftad med stora 
brister kan rådet besluta om upphävande av stödbeslutet och återkrav 
av samtliga utbetalningar av medel.  

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri. Perso-
nalen är medveten om bedrägeririsker och får utbildning i bedrägeri-
bekämpning.2 

9.3.2 Statsbidrag beslutade av MUCF 

Staten och kommunerna ger ekonomiskt stöd till föreningslivet, bl.a. 
i form av olika typer av bidrag och ersättningar för uppdrag. En kart-
läggning av den statliga bidragsgivningen gjordes 2009 och omfattade 
statsbidrag, uppdragsersättningar från staten, bidrag ur Allmänna arvs-
fonden samt bidrag från överskottet av Svenska Spels verksamhet. 
Tillsammans med bidragen utanför statsbudgeten uppgick enligt 
kartläggningen den totala summan för bidrag till det civila samhällets 
organisationer 2009 närmare 10 miljarder kronor (prop. 2009/10:55 
s. 132).  

Ett mycket stort antal statsbidrag betalas alltså ut årligen av flera 
olika myndigheter. Det är inte möjligt att här redogöra för ansöknings-
förfarandet och rutiner för att upptäcka och förhindra ekonomiska 
oegentligheter för samtliga statsbidrag och beslutande myndigheter. 
I stället görs en översiktlig beskrivning av ansökningsförfarandet och 
kontroll av statsbidrag som beslutas av MUCF. 

                                                                                                                                                               
2 Bedrägeribekämpningspolicy för Svenska ESF-rådet, dnr 2016/00042, s. 2.  
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MUCF ska främja och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor 
och om det civila samhällets förutsättningar (mer om myndighetens 
stödgivning, se avsnitt 5.2.2). De bidrag myndigheten beslutar om 
sker i två former; organisationsbidrag, som är avsett för en organisa-
tions ordinarie verksamhet, och projektbidrag. I denna framställning 
läggs betoningen på hanteringen av projektbidragsansökningar. 

Ansökan om stöd görs digitalt via MUCF:s webbplats. I ansökan 
om projektbidrag ska sökanden lämna flera uppgifter om de projekt 
som det söks stöd för. Sökanden ska också uppge om det för pro-
jektet finns andra finansiärer. Om så är fallet ska sökanden ange 
namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möj-
ligt vilket årtal bidraget beviljats för. Sökanden tillfrågas inte om 
eventuellt beviljat organisationsbidrag till den ordinarie ansökan.3 
I ansökan ska det också finnas en budget för projektets kostnader. 
Sökanden ska intyga att uppgifterna som lämnas i ansökan är kor-
rekta och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen. Upplys-
ning lämnas om att oriktigt intygande eller felaktiga uppgifter som 
medvetet lämnats in till MUCF kan leda till polisanmälan. Ansökan 
ska godkännas av den eller de som har behörighet att teckna firma 
för organisationen. 

Statsbidrag beslutade av MUCF betalas ut i förskott efter att an-
sökan har beviljats. Det görs inga särskilda kontroller av de enskilda 
kostnaderna under projektets gång, varken när enskilda kostnader 
inträffar eller i en årlig redovisning av ett flerårigt projekt. Efter att 
ett projekt har avslutats ska dock en slutredovisning lämnas till 
MUCF. I slutredovisningen ska bl.a. den ursprungliga budgeten redo-
visas gentemot det slutliga utfallet och samtliga kostnader i projektet 
ska redovisas. Slutredovisningen ska ha godkänts av en auktoriserad 
revisor. För det fall MUCF upptäcker att en kostnad har dubbel-
finansierats genom annat stöd krävs normalt återbetalning av stödet 
motsvarande kostnaden. Finns det misstanke om att dubbelfinan-
siering har skett uppsåtligen kan en anmälan om bedrägeri eller 
annan brottslighet aktualiseras. Företrädare för MUCF har uppgett 
att myndigheten för närvarande ser över sina rutiner för beviljande 
av bidrag och kontroll av utbetalt stöd.  

                                                                                                                                                               
3 Statskontoret har i sin rapport Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor, 2017:03, noterat att motsvarande gäller vid beviljande av organisationsbidrag 
och anger att MUCF specifikt frågar om organisationsbidrag. Organisationerna kan således få 
projektbidrag från t.ex. Allmänna arvsfonden utan att uppge detta i ansökan (s. 70).  
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9.4 Överväganden 

Bedömning: För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering 
eller andra ekonomiska oegentligheter är det mest ändamålsenligt 
att Arvsfondsdelegationen använder sig av de kontrollåtgärder 
som delegationen har möjlighet att vidta redan i dag som t.ex. 
kontrollbesök och granskning av räkenskaper. 

Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas 
och de generella villkorens utformning i syfte att tydliggöra dem 
i vissa delar. 

Ett genomförande av Statskontorets förslag om upprättande 
av en databas som ger bidragsgivande myndigheter en överblick 
över statens bidragsgivning till ideella organisationer skulle bidra 
till en mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och 
bör därför övervägas. 

Skälen för bedömningen 

Någon regel om förbud mot dubbelfinansiering bör inte införas i lag 

Dubbelfinansiering av ett projekts kostnader kan ske genom att stöd-
sökanden med avsikt att erhålla medel från flera finansiärer för samma 
kostnader väljer att i ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden inte 
uppge att annan finansiering finns. På så sätt kan stödsökanden till-
skansa sig pengar som kan komma att användas för andra ändamål 
än som är avsett med det beviljade stödet. Det kan också förekomma 
att dubbelfinansiering sker utan att sökanden har för avsikt att vilse-
leda Arvsfondsdelegationen. Det kan t.ex. vara fråga om fall där ett 
projekt samfinansieras av flera olika aktörer där det p.g.a. av slarv 
och brister i bokföringen har förekommit att medel från olika finan-
siärer har sammanblandats och gått till samma ändamål. En annan 
tänkbar situation är om sökanden har beviljats stöd ur Allmänna 
arvsfonden för flera olika projekt, och där vissa resurser delas mellan 
projektet, t.ex. lönekostnader eller kostnader för annan administra-
tion. I ett sådant fall är det tänkbart att det för de administrativa 
kostnaderna skulle kunna förekomma viss överlappning mellan de 
två projekten, dvs. i någon mån kan det vara fråga om dubbelfinan-
siering.  
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I detta sammanhang bör det understrykas att samfinansiering är 
en tillåten finansieringsform och att det många gånger är positivt att 
flera aktörer bidrar med medel till ett projekt. 

Arvsfondsdelegationen har framfört att dubbelfinansiering inte 
upplevs som ett vanligt förekommande problem samt att det i de fall 
där oegentligheter i redovisningar har upptäckts har det mer varit 
fråga om okunskap och slarv än om medvetet vilseledande. Det finns 
inte heller några konkreta omständigheter som ger vid handen att 
medveten dubbelfinansiering är ett vanligt förekommande problem, 
även om resultatet av de kontrollbesök som genomfördes under 2017 
visar på att brister i projektredovisningar är relativt vanligt förekom-
mande.  

Det ligger i sakens natur att stöd ur Allmänna arvsfonden inte 
kan beviljas för kostnader som finansieras av annan aktör, dvs. stöd 
får inte ges till något som inte är en kostnad i det projekt som har 
beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden. 

Vi har funnit att det bör införas en uttrycklig regel i lagen om 
Allmänna arvsfonden om en skyldighet för stödmottagare att efter 
stödbeviljandet anmäla ändrade förhållanden till Arvsfondsdelegatio-
nen (se kapitel 10). Denna regel gäller inte endast frågan om dubbel-
finansiering utan gäller samtliga förhållanden som gäller vid tiden för 
ansökan om medel. En sådan regel inskärper dock vikten av att stöd-
mottagaren t.ex. ska redovisa ytterligare stöd som har mottagits från 
annan finansiär efter att ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden 
har beviljats.  

Det är straffbart att medvetet förtiga eller lämna vilseledande upp-
gifter om dubbelfinansiering och på så sätt lura till sig medel ur fonden 
för kostnader som inte är stödberättigande. Ett sådant agerande kan i 
många fall utgöra bedrägeri eller annan likartad brottslighet och han-
teras av rättsväsendet efter polisanmälan. Arvsfondsdelegationen har 
vidare möjlighet att vidta flera åtgärder för att upptäcka oegentligheter 
och felaktig redovisning, se mer om detta nedan. 

Mot bakgrund av det sagda framstår en uttrycklig bestämmelse i 
lag om att dubbelfinansiering inte är tillåten som överflödig. 
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Arvsfondsdelegationens rutiner i fråga om redovisning och kontroll  
är i huvudsak ändamålsenliga 

Frågan är då om Arvsfondsdelegationens rutiner vid ansökan och kon-
troll av utbetalda medel är ändamålsenliga för att upptäcka dubbel-
finansiering eller andra ekonomiska oegentligheter.  

I ansökan om projekt- respektive lokalstöd tillfrågas sökanden 
om uppgifter om annan finansiering. Motsvarande gäller för sökande 
av stöd ur Socialfonden respektive av statsbidrag beslutade av MUCF. 
En stödmottagare är enligt gällande regelverk och de generella villkor 
för stöd ur Allmänna arvsfonden som Arvsfondsdelegationen till-
lämpar skyldig att redovisa hur mottagna medel har använts. En årlig 
kontroll av projektets ekonomi sker genom de delredovisningar som 
sökanden ska lämna in för varje projektår och där de kostnader som 
hittills uppkommit ska redovisas. Arvsfondsdelegationen har också 
rätt enligt de generella villkoren att under projektets gång – i lik-
het med ESF-rådet – göra kontrollbesök samt begära in räken-
skaper för att gå igenom bokföringen. I årsredovisningarna samt i 
den slutliga redovisningen ska stödmottagaren visa hur de mottagna 
medlen har använts och förklara eventuella avvikelser mellan utfallet 
och den ursprungliga budgeten. En kvalificerad revisor ska intyga att 
redovisningen är korrekt. Detsamma gäller för stöd beviljat av ESF-
rådet respektive MUCF, med undantag för att den sistnämnda myn-
digheten inte kräver årliga redovisningar av fleråriga projekt.  

De beskrivna rutinerna hos Arvsfondsdelegationen vid utbetal-
ning och uppföljning av stöd har alltså stora likheter med de rutiner 
som tillämpas av ESF-rådet respektive MUCF.  

Till skillnad från vad som gäller för stöd ur Socialfonden betalas 
dock inte medel ur Allmänna arvsfonden ut i efterskott. Det finns 
både för- och nackdelar med ett sådant system. För Arvsfondsdelega-
tionen skulle det möjligen vara enklare att upptäcka kostnader som 
inte är stödberättigade om en efterskottsbetalning tillämpas efter-
som myndigheten då måste ta ställning till faktiska kostnader redan 
vid utbetalning av beviljat stöd. Det är dock osäkert om myndig-
heten med en sådan ordning lättare skulle upptäcka dubbelfinansier-
ing. En sökande skulle ju även i ett sådant fall kunna förtiga att stöd 
för kostnaden har erhållits från annan aktör. Vidare är en nackdel 
med efterskottsbetalningar att sökanden måste ha möjlighet att själv 



Kontroll av utbetalade medel SOU 2018:70 

202 

stå för kostnaden under tiden fram till beslut om utbetalning, sökan-
den måste alltså ha en viss likviditet för att kunna göra detta. Ett 
sådant krav skulle kunna innebära onödiga hinder i fråga om vilka 
organisationer som kan söka stöd ur Allmänna arvsfonden. Små eller 
nybildade organisationer skulle sannolikt ha svårt att uppfylla ett lik-
viditetskrav som innebär att de är tvungna att under viss tid stå för 
större kostnader. De skulle därför i praktiken vara exkluderade från 
att kunna få stöd ur fonden. Arvsfondsdelegationen skulle även vara 
tvungen att pröva varje sökande utifrån ett likviditetskrav. Detta kan 
medföra svåra bedömningar för delegationen, särskilt om ett projekt 
löper över flera år. Vidare är de faktiska kostnaderna i ett projekt 
föremål för granskning i samband med de kontroller av använd-
ningen av utbetalt stöd som Arvsfondsdelegationen genomför. Mot 
bakgrund av det sagda torde en ordning med efterskottsbetalningar 
av sökta medel inte motverka dubbelfinansiering eller andra ekono-
miska oegentligheter i sådan mån att det är motiverat att införa 
denna ordning med hänsyn till de nackdelar detta skulle innebära för 
organisationer som söker stöd ur fonden. 

Av de projekt som besöktes av controllerfunktionen under 2017 
hade en relativt stor andel av de granskade projekten (11 av 35 grans-
kade projekt, eller cirka 31 procent) sådana brister att åtgärder var 
påkallade. Kontrollbesöken ledde till att tre av dessa projekt avbröts 
i förtid. Inga brister ledde dock till polisanmälan.  

Bland de övriga granskade projekten gjordes i nästan samtliga fall 
proaktiva eller stödjande insatser. Det fanns alltså brister eller fel-
aktigheter i varierande grad i nästan alla granskade projekt. Mot bak-
grund av utfallet av 2017 års kontrollbesök kan det konstateras att 
sådana kontrollbesök är ett viktigt redskap för att upptäcka olika fall 
av brister och oegentligheter. Andelen gjorda kontrollbesök hos på-
gående projekt har dock minskat, från tio procent 2016 till åtta pro-
cent 2017.  

Av den stora andelen påträffade brister och felaktigheter vid de 
kontrollbesök som ägde rum under 2017 kan slutsatsen dras att en 
ökad andel kontrollbesök och utökade granskningar av ett projekts 
räkenskaper sannolikt skulle kunna leda till att fler fall av oegentlig-
heter upptäcks. Det finns därför anledning för Arvsfondsdelega-
tionen att överväga att se över målet om att tio procent av projekten 
ska besökas i kontrollsyfte. Controllerfunktionen har fr.o.m. års-
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skiftet 2017/2018 utökats från två till tre medarbetare. Denna för-
stärkning torde kunna leda till att flera kontroller än i dag kan ge-
nomföras. På grund av antalet konstaterade brister vid genomförda 
kontrollbesök kan det krävas att controllerfunktionen förstärks ytter-
ligare. En ytterligare utökning av controllerfunktionen innebär dock 
högre kostnader. Eftersom kostnaden för Arvsfondsdelegationens 
kansli ska finansieras med medel ur Allmänna arvsfonden innebär 
högre kostnader för kontrollverksamheten att medlen som kan delas 
ut i stöd minskar i motsvarande mån. Det är dock av vikt att kontrol-
len av stöd fungerar för att kunna bibehålla förtroendet för Allmänna 
arvsfondens stödverksamhet, varför en sådan kostnadsökning torde 
vara välmotiverad.  

För att förhindra och upptäcka fall av dubbelfinansiering eller 
andra oegentligheter är det viktigt att kontrollen och uppföljningen 
av ansökan och utbetalt stöd är adekvat och ändamålsenlig. Det kon-
trollsystem som Arvsfondsdelegationen har möjlighet att använda 
sig av, dvs. granskning av räkenskaper, kontrollbesök och krav på 
redovisning, framstår som lämpligt och väl avvägt för ändamålet. 
Kontrollåtgärderna – både vid ansökan och vid uppföljning av ut-
betalt stöd – motsvarar också i stort sett de åtgärder som ESF-rådet 
och MUCF kan vidta. I detta sammanhang bör det påpekas att vi 
inte har haft resurser att på egen hand undersöka hur de enskilda 
projekten rent faktiskt kontrolleras och i vilken utsträckning kon-
trollsystemet används i praktiken. Kontrollverktygen får dock anses 
ändamålsenliga och torde ge – under förutsättning att de används 
fullt ut – Arvsfondsdelegationen ett tillräckligt underlag för att be-
döma hur stödet har använts under den period som ett projekt eller 
en byggnation som finansierats av lokalstöd har pågått. Förslag på 
andra kontrollåtgärder lämnas därför inte.  

Vissa skillnader mellan ansökningsförfarandet  
i fråga om lokal- och projektstöd bör ses över 

Ansökningsförfarandet för stöd ur fonden och krav på redovisning 
av mottaget stöd är i stora drag detsamma för projektstöd som för 
lokalstöd, bl.a. i fråga om krav på budget och uppgift om andra sökta 
bidrag och samarbetspartners. Någon försäkran om att lämnade upp-
gifter i ansökan är riktiga och att stödet ska användas såsom avsett 
lämnas dock inte vid undertecknandet av ansökan av lokalstöd, vilket 
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alltså är en skillnad i förhållande till ansökan om projektstöd. För att 
inskärpa vikten om att lämnade uppgifter är korrekta bör en sådan 
försäkran lämnas även vid ansökan om lokalstöd. Det framgår inte 
heller av ansökningsblanketten för lokalstöd att sökanden genom att 
underteckna den godkänner de allmänna villkoren för projektstöd ur 
Allmänna arvsfonden. Av dessa framgår i sin tur att de även gäller 
för lokalstöd i tillämpliga delar. Först vid undertecknandet av begä-
ran om utbetalning av redan beviljat lokalstöd godkänner sökanden 
de generella villkoren. Det är således oklart om sökanden tar del av 
dessa villkor vid ansökningstillfället. För att säkerställa att detta görs 
bör dessa villkor – på samma sätt som för ansökan om projektstöd – 
godkännas vid undertecknandet av ansökan om lokalstöd. Det är vi-
dare otydligt om de generella villkoren i sin helhet är tillämpliga vid 
lokalstöd eller endast i vissa delar. Arvsfondsdelegationen bör därför 
se över ansökningsblanketternas och villkorens utformning i syfte 
att tydliggöra dem i nämnda delar. 

Statskontorets förslag om en gemensam databas  
för offentligt stöd bör övervägas 

I Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (2017:13, s. 89 f.) föreslår Statskontoret att 
en gemensam databas skapas för bidragsgivande myndigheter i syfte 
att ge en bättre överblick över statens bidragsgivning till den civila 
sektorn eftersom det förekommer att olika myndigheter beviljar 
olika bidrag till en och samma organisation.  

Som framgått ovan ska sökanden i ansökan om stöd ur Allmänna 
arvsfonden ange om organisationen har beviljats stöd för projektet 
från annan finansiär. Sökanden tillfrågas dock inte om organisations- 
eller verksamhetsbidrag har beviljats eller sökts för den ordinarie 
verksamheten. För att beviljas bidrag ur fonden ska det visserligen 
vara fråga om ett projekt som är skilt från sökandens ordinarie verk-
samhet. Om sökanden i ansökan tillfrågas vilka offentliga stöd denne 
beviljats för sin ordinarie verksamhet skulle Arvsfondsdelegationen 
kunna få en mer komplett bild av de offentliga stöd som sökanden 
beviljats (se ovan avsnitt 9.3.2 om Statskontorets notering om 
MUCF:s verksamhet). Ett genomförande av Statskontorets förslag 
om upprättande av en databas för att ge bidragsgivande myndigheter 
en överblick över statens bidragsgivning till ideella organisationer 
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skulle också detta bidra till en mer komplett bild av organisationers 
offentliga stöd. Om Arvsfondsdelegationen får en mer fullständig 
bild av de offentliga stöd som sökanden har beviljats kan denna kun-
skap användas i den kontroll av uppkomna kostnader som görs under 
projektets gång och vid dess avslut. Det bör således övervägas om en 
databas i enlighet med Statskontorets förslag ska inrättas. 

Särskilt om overheadkostnader 

I de fall en sökande har beviljats stöd för flera olika projekt som 
löper samtligt är det viktigt att se över de resurser som tilldelas pro-
jekten i fråga om administrativa kostnader som t.ex. personalkost-
nader. På så sätt kan en bild fås om det är möjligt att uppnå synergi-
effekter och minska de totala kostnaderna för varje projekt genom 
att projekten i större utsträckning får dela på administrativa resurser. 
Detta görs redan i dag genom de kontroller som genomförs av s.k. 
overheadkostnader i de fall en och samma stödmottagare bedriver flera 
olika projekt finansierade av fonden. I projektredovisningar används 
inte tidsredovisning för att redovisa personalkostnader. Möjligen 
skulle användning av tidredovisning för antal arbetade timmar i varje 
projekt kunna bidra till en förbättrad bild av kostnadsfördelningen 
mellan olika projekt som bedrivs av en och samma stödmottagare. 
Det är en fråga som rör handläggningsrutinerna för delegationens 
kontrollarbete och något förslag lämnas därför inte i denna del. 
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10 Återkallelse och återbetalning 
av stöd, m.m. 

10.1 Inledning 

Vi har i kapitel 7 och 8 redovisat förslag och bedömningar i bl.a. de 
delar av uppdraget som avser införande av ett demokrativillkor vid 
Allmänna arvsfondens stödgivning och en tioårig förbindelse för 
den som beviljas lokalstöd att använda den lokal eller den anläggning 
som stödet avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes 
när stödet beviljades. Uppdraget i de delarna innefattar frågor om 
skyldigheten att betala tillbaka utbetalat stöd. Våra överväganden 
och förslag när det gäller skyldigheten att betala tillbaka stöd redo-
visas dock i sin helhet i detta kapitel. Enligt direktiven ska vi: 

• överväga om bestämmelsen i 12 § lagen (1994:243) om Allmänna 
arvsfonden om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel även 
bör omfatta situationen att det framkommer omständigheter som 
gör att det kan ifrågasättas om en organisation som fått medel ur 
fonden i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett 
demokratiskt samhälle och i så fall föreslå hur en sådan förut-
sättning för återbetalningsskyldighet bör utformas, och 

• lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalnings-
skyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när 
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt, 
även i fråga om stöd till projekt. 

Frågeställningen avseende redovisning av stöd som beviljats ur arvs-
fonden har behandlats i kapitel 9. I detta kapitel kommer, förutom 
de ovanstående frågorna om skyldighet att betala tillbaka arvsfonds-
medel, också beröras om det bör införas en reglering i lag av möj-
ligheten att avbryta utbetalningar av beslutat stöd, dvs. att återkalla 
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beslutat men ännu inte utbetalat stöd. Vi kommer dessutom att 
behandla frågan om det bör införas en skyldighet för stödmottagare 
att anmäla ändrade förhållanden. 

10.2 Nuvarande reglering 

Bestämmelser om redovisning och återbetalningsskyldighet finns i 
11–13 §§ lagen om Allmänna arvsfonden. Bestämmelserna innebär 
följande. Den som beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden ska före-
läggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redo-
visa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag som 
behövs för granskningen av redovisningen. Stöd ur fonden ska 
betalas tillbaka 

1. om stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett 
ändamål, 

2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning 
eller underlag, 

3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat 
sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller 
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta. 

Stöd till lokaler eller anläggningar ska återbetalas helt eller delvis om 
användningen av lokalen eller anläggningen ändras, eller om lokalen 
eller anläggningen säljs inom en tioårsperiod, utan Arvsfondsdelega-
tionens medgivande. Om den myndighet till vilken redovisning lämnas 
finner att det finns skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att 
betala tillbaka stöd ur fonden, ska ärendet överlämnas till Kammar-
kollegiet, som beslutar i frågan. Kammarkollegiet får, om det finns sär-
skilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från återbetal-
ningsskyldighet. I lagens förarbeten (prop. 1993/94:124 s. 39) anges 
att ett särskilt skäl kan vara att underlåtenheten att uppfylla villkoren 
för stöd har varit ursäktlig, av ringa betydelse eller att ett återbetal-
ningskrav skulle drabba orimligt hårt. 

Det saknas bestämmelser i lagen om Allmänna arvsfonden och 
förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden om återkallelse 
av beslutat, men ännu inte utbetalat stöd. Att en sådan återkallelse 
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kan ske framgår emellertid av de villkor för stöd som Arvsfonds-
delegationen tillämpar. I varje enskilt beslut om stöd anges vilka spe-
cifika villkor som ska gälla för det projekt som beslutet avser och att 
Arvsfondsdelegationens generella villkor för stöd också gäller för 
projektet. De generella villkoren för stöd följer med som en bilaga 
till beslutet. Av de generella villkoren för stöd framgår (punkten 30) 
att delegationen kan besluta att avbryta finansieringen av ett projekt, 
om projektet drivs i strid mot villkoren. De villkor som därvid avses 
är såväl de generella villkoren som de övriga villkor som framgår av 
det enskilda beslutet (punkten 2). 

I de generella villkoren ingår en skyldighet att kontakta arvsfonds-
delegationen vid viktigare förändringar. Villkoret (punkten 36) har 
följande lydelse. 

Stödmottagaren ska kontakta Arvsfondsdelegationen om 

• projektstarten försenas så att den planerade verksamheten under 
projektåret inte kan genomföras helt eller delvis 

• stödmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en 
omfördelning mellan budgetposter 

• projektledningen byts ut helt eller delvis 

• stödmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig 
eller sin kontaktperson 

• stödmottagaren behöver ytterligare tid med sin redovisning 

• stödmottagaren avser att begära undantag från villkor i förbindelse 
om tioårsåtagande 

10.3 Principen om gynnande förvaltningsbesluts 
negativa rättskraft 

Beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden är s.k. gynnande förvalt-
ningsbeslut. Med gynnande förvaltningsbeslut avses ett beslut av en 
myndighet i ett ärende som ger någon rätt till en förmån av något 
slag, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna (jfr prop. 2016/17:180 
s. 230 f. och 328 f.). Enligt förvaltningsrättsliga grundsatser anses 
som huvudregel gynnande förvaltningsbeslut inte kunna ändras av 
beslutsmyndigheten, vilket benämns principen om gynnande förvalt-
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ningsbesluts negativa rättskraft. Från denna huvudregel har emeller-
tid utvecklats undantag i praxis. Ett gynnande beslut får enligt denna 
praxis återkallas med stöd av ett återkallelseförbehåll, om förbehållet 
är tillräckligt tydligt. I den nya förvaltningslagen (2017:900) som 
trädde i kraft den 1 juli 2018 har den nämnda praxisen kodifierats 
och konkretiserats genom att det i 37 § andra stycket i lagen har 
införts en uttrycklig bestämmelse om när en myndighet till den 
enskildes nackdel får ändra ett beslut som till sin karaktär är gynnande 
för någon enskild part. Enligt bestämmelsen får detta ske bara om  

1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats 
på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, 

2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, 
eller 

3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilse-
ledande uppgifter. 

Enligt förarbetena till förvaltningslagen måste återkallelseförbehåll 
(första punkten ovan) utformas på ett sätt som uppfyller rimliga 
krav på förutsebarhet och är förenligt med kraven på legalitet, objek-
tivitet och proportionalitet (prop. 2016/17:180 s. 329). Förarbetena 
anger också att bestämmelser om återkallelseförbehåll i första hand 
bör tas in i de föreskrifter som beslutet grundas på men att det av 
tydlighetsskäl bör tas in en upplysning om föreskrifterna i beslutet i 
det enskilda ärendet. När det gäller hur precisa föreskrifter om åter-
kallelseförbehåll rimligen måste vara, uttalas att det normalt sett bör 
krävas mer än att det endast allmänt eller indirekt anges att t.ex. ett 
gynnande beslut om beviljande av fortlöpande förmåner bör kunna 
ändras (a. prop. s. 232 f.). 
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10.4 Hur har återkallelse och återkrav av bidrag 
reglerats på andra områden? 

10.4.1 Förordningar om statsbidrag till det civila samhället 

Återkravsbestämmelser i förordningar om statsbidrag har överlag 
ganska lika utformningar. Merparten av bestämmelserna har den inne-
börden att mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig om:1 

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något 
annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp, 

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för, 

4. mottagaren inte i enlighet med vad som närmare föreskrivs lämnar 
en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen, eller 

5. villkor i beslutet inte har följts. 

I en del förordningar krävs inte att mottagaren har lämnat oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har orsakat, eller borde ha insett, att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp för att åter-
betalningsskyldighet ska föreligga. I de fallen krävs alltså endast att 
bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.2 
I något fall saknas återkravsgrunden som avser att villkor i beslutet 
inte har följts.3 

Återkravsbestämmelserna anger oftast att beslutsmyndigheten 
ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om någon 
av återkravsgrunderna är tillämplig. Om det finns särskilda skäl, får 
myndigheten dock besluta att efterge återkrav helt eller delvis. 

                                                                                                                                                               
1 Liknande bestämmelser finns t.ex. i förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer 
för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck, förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor 
och förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. 
2 Se t.ex. förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, 
förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demo-
kratin och förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken 
arbetar eller studerar. 
3 Se förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering. 
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Bestämmelser om återkallelse av beslutade men ännu inte utbeta-
lade bidrag är mer sällsynta i förordningar om statsbidrag till det 
civila samhället. I 17 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till 
kvinno- och tjejjourer finns dock en sådan bestämmelse som innebär 
att beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsätt-
ningarna för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget 
inte har använts för de aktiviteter som legat till grund för bidraget 
eller om de i beslutet angivna villkoren för bidraget inte har följts. 

10.4.2 Socialförsäkringsområdet 

Den upphävda lagen om allmän försäkring 

Den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring intog tidigare 
den centrala platsen i det svenska socialförsäkringssystemet. I lagen 
fanns tre delar av socialförsäkringen samlade. Dessa delar var sjuk-
försäkringen – som innefattade sjukvårds- och sjukpenningförsäk-
ringarna, föräldraförsäkringen och tandvårdsförsäkringen – samt den 
allmänna pensionsförsäkringen i form av folkpension och tilläggs-
pension (ATP). I lagen fanns i 20 kap. 4 § första stycket en återkravs-
bestämmelse med följande lydelse. 

Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att full-
göra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt för-
orsakat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller 
har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersätt-
ning och har han skäligen bort inse detta, ska återbetalning ske av vad 
som för mycket utbetalats. 

Denna bestämmelse förefaller ha tjänat som förebild för utform-
ningen av återkravsbestämmelser i flera andra lagar, bl.a. den i lagen 
om Allmänna arvsfonden. 

Socialförsäkringsbalken 

Genom införandet av socialförsäkringsbalken (2010:110) skapades 
en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersatte 
ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar, däribland den ovan nämnda 
lagen om allmän försäkring. Bestämmelser om återkrav finns i 108 kap. 
i balken. Huvudregeln finns i 108 kap. 2 § och har följande lydelse. 



SOU 2018:70 Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m. 

213 

Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetal-
ning av ersättning som den har beslutat enligt denna balk, om den för-
säkrade eller, i förekommande fall, den som annars har fått ersättningen 
har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp 
genom att 
    1. lämna oriktiga uppgifter, eller 
    2. underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. 
    Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller 
med ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett eller 
skäligen borde ha insett detta. 

En möjlighet att återkalla beslutat men ännu inte utbetalat stöd finns 
bl.a. i 110 kap. 52 § socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen innebär 
något förenklat att ersättning får dras in eller sättas ned om den för-
säkrade eller den som annars får ersättningen medvetet eller av grov 
vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilseledande uppgift, inte har 
lämnat uppgift som är av betydelse för bedömningen av frågan om 
ersättning, eller inte har anmält ändrade förhållanden. Skyldigheten 
att anmäla ändrade förhållanden framgår av 110 kap. 46 § socialför-
säkringsbalken och avser sådana ändrade förhållanden som påverkar 
rätten till eller storleken av förmånen. 

10.5 Förslag 

Förslag: Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna 
arvsfonden ska utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla 
sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller 
storleken av stödet. 

Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, 
ska Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte 
ska betalas ut. Beslutet ska gälla omedelbart. Om den som har 
beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än demokrativillkoret, 
ska Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge denne tillfälle att 
avhjälpa den uppkomna bristen. Beslut om återkallelse av stöd ska 
få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 
ska krävas vid överklagande till kammarrätten. 

Stöd ur fonden ska betalas tillbaka 

1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett 
ändamål, 
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2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat den 
redovisning eller det underlag som föreskrivs, 

3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på 
annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt 
eller med ett för högt belopp, 

4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med 
ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 

5. om mottagaren bryter mot demokrativillkoret. 
 
Stöd till en lokal eller anläggning ska återbetalas helt eller delvis, 
om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfonds-
delegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, om den 
kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod. 

Skälen för förslaget 

Det ska införas en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden 

Den enda lagbestämmelsen om stödmottagares skyldighet att infor-
mera om hur verksamheten i det projekt eller den lokal som beviljats 
stöd ur Allmänna Arvsfonden fortskrider finns i dag i 12 § lagen om 
Allmänna arvsfonden. Enligt denna bestämmelse ska stödmottagaren 
föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen 
redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag 
som behövs för granskningen av redovisningen. Bestämmelsen förut-
sätter alltså att den myndighet som beviljat stödet, Arvsfondsdelega-
tionen, särskilt begär informationen. 

Bestämmelser om anmälningsskyldighet finns i ett stort antal 
författningar som reglerar ekonomiska bidrag. Som framgått av redo-
visningen ovan finns det exempelvis i socialförsäkringsbalken en 
anmälningsskyldighet för den som ansöker om, har rätt till eller 
annars får en förmån enligt den balken. Utredningen om översyn av 
statens stöd till trossamfund har också nyligen lämnat förslag till en 
bestämmelse om anmälningsskyldighet för stödberättigade tros-
samfund (se SOU 2018:18 s. 356 ff.). Ofta är anmälningsskyldigheten 
förenad med vissa sanktioner om den inte fullgörs, såsom återkrav 
eller straff för bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen (2007:612). 
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Det är av stor vikt att en organisation som ansöker om stöd läm-
nar korrekta uppgifter. Lika viktigt är att organisationen informerar 
om förändringar som kan medföra att villkoren för stöd inte längre 
är uppfyllda, särskilt med hänsyn till att det kan vara svårt för Arvs-
fondsdelegationen att kontrollera vissa av villkoren på annat sätt. 
Utan en skyldighet att anmäla förändringar ökar risken för att stöd 
betalas ut felaktigt, eftersom stödmottagaren nu inte är skyldig att 
anmäla om något villkor för stöd inte längre är uppfyllt. Behovet av 
en reglering kan också anses ha ökat sedan Arvsfondsdelegationen 
övergått till att som huvudregel bevilja stöd under en treårsperiod. 

Som redovisats ovan finns det enligt de generella villkoren för 
stöd en skyldighet att kontakta Arvsfondsdelegationen vid viktigare 
förändringar. Denna anmälningsskyldighet är begränsad på så sätt 
att skyldigheten endast tar sikte på vissa närmare angivna föränd-
ringar. Det finns skäl att tydligare understryka anmälningsskyldig-
hetens betydelse genom att lyfta upp bestämmelsen i lag. Dessutom 
bör skyldigheten utvidgas till att avse alla sådana ändrade förhållan-
den som kan påverka rätten till eller storleken av stödet. Att på detta 
sätt tydliggöra och vidga anmälningsskyldigheten bedöms öka möj-
ligheterna att återkräva felaktigt utbetalat stöd. 

Vi föreslår sålunda att det i lag införs en bestämmelse om anmäl-
ningsskyldighet som innebär att den som ansöker om eller har beviljats 
stöd ur Allmänna arvsfonden utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen 
ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till 
eller storleken av stödet. 

Beviljat stöd som inte har betalats ut ska kunna återkallas 

Tidigare beslutade Arvsfondsdelegationen om projektmedel för ett 
år i taget. Sedan 2016 omfattar besluten en tid om upp till tre år, 
vilket innebär att förutsättningarna för att avbryta ett projekt har 
förändrats. 

Ett stödbeslut är ett gynnande förvaltningsbeslut och för att 
ändra beslutet till den enskilda organisationens nackdel krävs, lik-
som för att utbetalat stöd ska kunna återkrävas, att det finns ett 
tillräckligt tydligt förbehåll som anger under vilka förutsättningar 
detta får ske. Med den tidigare ettåriga beslutspraxisen har det krävts 
ett nytt stödbeslut från Arvsfondsdelegationen inför varje projektår. 
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Det har inneburit att det inte har blivit fråga om att ändra ett gyn-
nande beslut, om ett projekt har avbrutits efter ett avslutat projektår. 
Arvsfondsdelegationens bedömning av om projektet bör få stöd för 
ett nytt år eller om projektet bör avslutas har därmed kunnat ske 
friare, eftersom beslutet endast behöver prövas mot de mer sköns-
mässiga kriterierna för stöd och inte har förutsatt en bedömning av 
om villkoren i förbehållet är uppfyllda. Med den nya treåriga besluts-
praxisen måste ett beslut om att avbryta stödet prövas mot villkoren 
i förbehållet. 

Ett förbehåll om att finansieringen av ett projekt kan avbrytas 
finns i Arvsfondsdelegationens generella villkor för projektstöd. 
Enligt villkoren (punkten 31) kan Arvsfondsdelegationen besluta att 
avbryta finansieringen av ett projekt, om det drivs i strid mot villko-
ren. De villkor som därvid avses är de generella villkoren och de 
villkor för det specifika projektet som framgår av beslutet om stöd 
(punkten 2). 

Tydlighetsskäl talar för att ett förbehåll om att beslutat stöd kan 
avbrytas ska lyftas upp i lagtexten, särskilt mot bakgrund av den ökade 
betydelse som förbehållet har fått genom Arvsfondsdelegationens 
ändrade praxis. Som framgår av förarbetena till den nya förvaltnings-
lagen bör bestämmelser om återkallelseförbehåll också i första hand tas 
in i de föreskrifter som beslutet grundas på (prop. 2016/17:180 s. 329). 
Återkallelseförbehållet bör i likhet med vad som för närvarande gäller 
enligt de generella villkoren ge Arvsfondsdelegationen möjlighet att 
besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om ett 
projekt drivs i strid mot villkoren för stöd. 

Med villkoren för stödet avses villkoren i det enskilda stödbeslutet, 
eventuella generella villkor för stöd som fogats till beslutet och vill-
koren i lagen, som t.ex. skyldigheten att lämna redovisning och att 
på begäran lämna det underlag som behövs för granskningen av redo-
visningen. De föreslagna kraven på att det är verksamhet som är ut-
vecklande, och som uppfyller kraven på delaktighet och överlevnad, 
som ska få stöd är endast relevanta vid prövningen av om stöd ska 
beviljas eller ej. Om den planerade verksamheten vid ansöknings-
tillfället uppfyller de kriterierna och stöd därför beviljas, är det inte 
rimligt att bedömningen av dem kan ändras innan projektet har 
genomförts i sin helhet. Detta gäller naturligtvis under förutsättning 
att verksamheten genomförs enligt den beskrivning som har lämnats 
i ansökningen om stöd.  
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Tillsammans med återkallelsegrunden i 37 § andra stycket 3 för-
valtningslagen, som avser den situationen att parten har lämnat 
oriktiga eller vilseledande uppgifter, gör ett återkallelseförbehåll som 
utformas på det angivna sättet det möjligt att avbryta finansieringen 
av ett projekt när det finns grund för att återkräva stödmedel som 
redan har betalats ut. Ett återkallelseförbehåll har dock till sin natur 
ett vidare tillämpningsområde, eftersom det till skillnad mot ett åter-
kravsförbehåll möjliggör återkallelse redan innan en felaktig utbetal-
ning har skett. 

Beslut om återkallelse ska fattas av den myndighet som har 
beslutat om stödet. Det innebär i praktiken att Arvsfondsdelegatio-
nen ska besluta om återkallelse av stöd. Denna ordning framstår som 
lämplig och ändamålsenlig, eftersom det skulle vara främmande att 
ge en annan myndighet behörighet att ändra ett beslut om fördelning 
av stöd som Arvsfondsdelegationen har fattat. Beslut om återkrav 
fattas visserligen formellt av Kammarkollegiet men även i de fallen 
är det Arvsfondsdelegationen som initierar ärendena genom att över-
lämna dem till kollegiet. I återkravsfallen krävs också ytterligare åtgär-
der för att pengarna ska kunna återföras till fonden – vilka Kammar-
kollegiet är bäst lämpat att vidta – medan ett återkallelsebeslut 
endast innebär att några ytterligare stödmedel inte ska betalas ut. 
Både frågan om återkallelse och om återkrav är sålunda ytterst Arvs-
fondsdelegationens ansvar. Förslaget innebär därför inte någon för-
ändring när det gäller den hittillsvarande ansvarsuppdelningen för 
Allmänna arvsfondens verksamhet. Det innebär inte heller någon 
förändring jämfört med hur besluten fattas i dag. 

Utgångspunkten bör vara att en återkallelse är obligatorisk vid 
överträdelser av villkoren för stöd, dvs. att en återkallelse ska ske vid 
brott mot villkoren för stöd. Om stödet ska återkallas helt eller 
delvis får avgöras utifrån villkorsbrottets karaktär. Om det exempel-
vis är ett villkor för stöd att en viss del av medlen enligt budgeten 
ska gå till en informationsinsats med anknytning till projektet men 
det snart efter att stödbeslutet har meddelats står klart för stöd-
mottagaren att någon sådan insats inte kommer att genomföras, kan 
det vara tillräckligt att stödet i den del som avser informations-
insatsen återkallas. För att inte bestämmelsen ska vara alltför sträng 
bör det dock införas en möjlighet för beslutsmyndigheten att ge 
stödmottagare tillfälle att rätta till mindre allvarliga överträdelser. 
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Exempelvis bör det vara möjligt att ge en stödmottagande organisa-
tion möjlighet att inkomma med redovisning vid ett senare tillfälle, 
om organisationen överskridit tiden för när redovisningen skulle ha 
inkommit. Ett konstaterat brott mot demokrativillkoret är dock en 
så allvarlig brist att den inte är möjlig att avhjälpa och i de fallen bör 
därför tillfälle till avhjälpande inte få förekomma.4 

Vi föreslår alltså att Arvsfondsdelegationen ska besluta att ett 
beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om den som beviljats 
stödet bryter mot villkoren för det. Om den som beviljas stöd bryter 
mot ett annat villkor än demokrativillkoret, får Arvsfondsdelega-
tionen före beslutet ge denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna 
bristen. Bestämmelserna bedöms uppfylla det krav på tydlighet som 
förutsätts för att ett gynnande förvaltningsbeslut ska kunna ändras 
till nackdel för en enskild, under förutsättning att de närmare villko-
ren för stöd också ges en tillräckligt tydlig utformning. Återkallelse-
grunderna bedöms också vara så tydliga att ett beslut om återkallelse 
avser en sådan civil rättighet som enligt artikel 6.1 Europakonven-
tionen ger rätt till en domstolsprövning.5 För att tillgodose denna 
rätt ska beslut om att återkalla stöd få överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till 
kammarrätten. 

För att kunna stoppa felaktiga utbetalningar är det viktigt att ett 
beslut om återkallelse får snabbt genomslag. Eftersom vi inför en rätt 
till domstolsprövning av sådana beslut är det nödvändigt att sam-
tidigt införa en bestämmelse som innebär att ett sådant beslut ska 
gälla omedelbart. I annat fall skulle utbetalningar behöva ske till dess 
att beslutet vunnit laga kraft, vilket skulle riskera att förta verkan av 
återkallelsebeslutet. 

Återbetalningsskyldighet ska föreligga i fler fall än tidigare 

Av den ovan lämnade redovisningen av återkravsbestämmelserna i 
lagen om Allmänna arvsfonden och i förordningar om statsbidrag till 
ungdoms- och civilsamhället framgår att lagens bestämmelser skiljer 

                                                                                                                                                               
4 Se dock avsnitt 7.4.3 och 7.4.4 om möjligheterna för en organisation att vidta åtgärder för att 
stöd ska kunna lämnas när en enskild företrädare eller samarbetsorganisation agerar i strid mot 
demokrativillkoret. 
5 Jfr Europadomstolens dom i Mendel mot Sverige, där domstolen kom fram till att det inte var 
en rättighet att bli anvisad till aktivitetsgarantin men att det var en rättighet att inte få 
anvisningen återkallad på skönsmässiga grunder. 
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sig från förordningarnas bestämmelser i vissa avseenden. För att 
kunna återkräva utbetalat stöd krävs enligt 12 § första stycket 3 lagen 
om Allmänna arvsfonden att stödmottagaren både har orsakat den 
felaktiga utbetalningen och borde ha insett detta, dvs. varit i ond tro. 
I många andra regleringar om statsbidrag till civilsamhället kan 
bidrag återkrävas antingen om bidragstagaren har orsakat den fel-
aktiga utbetalningen eller om den felaktiga utbetalningen skett av 
annan anledning och bidragsmottagaren varit i ond tro. 

Det är svårt att se vilka skäl som kan ligga bakom den nuvarande 
utformningen av den aktuella återkravsgrunden i lagen om Allmänna 
arvsfonden. Lagens förarbeten ger inte någon ledning i frågan. Det 
bör understrykas att det inte har framkommit att det finns några 
problem med tillämpningen av den nuvarande bestämmelsen. Anta-
let ärenden som överlämnas till Kammarkollegiet för återkrav är 
dock ganska litet – under tioårsperioden 2008–2017 överlämnades 
sammanlagt 22 ärenden, vilket motsvarar cirka två överlämnanden 
per år. Mot bakgrund av att återkravsgrunderna i merparten av de 
förordningar som reglerar statsbidrag till det civila samhället är för-
hållandevis enhetligt utformade framstår det emellertid som ända-
målsenligt att hantera beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden på 
motsvarande sätt som görs i de fallen. Stöd ur Allmänna arvsfonden 
ska därför betalas tillbaka om mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har läm-
nats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om stödet ur fonden 
av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta. Ändringen innebär en utvidg-
ning av möjligheterna att återkräva stöd, eftersom det till skillnad 
mot vad som gäller i dag blir möjligt att återkräva stöd i de fallen 
stödmottagaren inte har orsakat en felaktig utbetalning men varit i 
ond tro. 

För många statsbidrag är det möjligt att återkräva utbetalade 
medel, om mottagaren inte följer villkoren i bidragsbeslutet. Frågan 
är om en så bred återkravsmöjlighet bör införas även för Allmänna 
arvsfondens stödgivning. Utbetalat stöd skulle med en sådan bestäm-
melse kunna återkrävas även om den mottagande organisationen 
uppfyllde kraven för att få stöd vid tidpunkten för utbetalningen av 
stödet. Vid felaktiga utbetalningar skulle inte heller den mottagande 
organisationens goda tro spela någon roll för återbetalningsskyldig-
heten. En så långtgående och generell återkravsgrund framstår inte 
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som nödvändig. Det får normalt antas att stöd som betalas ut så 
länge den mottagande organisationen uppfyller villkoren för stöd är 
till förmån för Allmänna arvsfondens målgrupper. Utgångspunkten 
bör därför vara att det saknas anledning att återkräva stödet när stöd-
mottagaren vid en senare tidpunkt bryter mot villkoren. De befintliga 
återkravsgrunderna, som t.ex. gör det möjligt att återkräva stöd som 
inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål, bedöms 
ge tillräckliga möjligheter att återkräva utbetalda medel i de fall det 
är rimligt att frångå den angivna utgångspunkten. En allmän möjlig-
het att återkräva utbetalat stöd i de fall villkor i beslutet har följts 
bör därför inte införas. 

När det gäller det föreslagna demokrativillkoret förhåller det sig 
dock annorlunda. Demokrativillkoret är avsett att skydda samhället 
mot synnerligen allvarliga och farliga angrepp – terroristbrott – samt 
värna grundläggande mänskliga rättigheter. Ett brott mot demo-
krativillkoret är alltid en så allvarlig överträdelse att även den verk-
samhet som bedrivits innan överträdelsen äger rum måste ifråga-
sättas. Om det exempelvis under ett projekts gång visar sig att stöd-
mottagaren samlat in pengar till terrorism så skulle det vara orimligt 
att inte återkräva hela det stöd som har utbetalats under projektets 
gång, oavsett om utbetalningarna skett före eller efter den konsta-
terade överträdelsen. Även mindre allvarliga överträdelser av demo-
krativillkoret, dvs. ageranden som brister i respekten för de mänsk-
liga rättigheterna, bör leda till återkrav av hela det utbetalade stödet. 
Vi föreslår därför att stöd ur fonden ska betalas tillbaka om mot-
tagaren bryter mot demokrativillkoret. Det innebär att brott mot 
demokrativillkoret utan undantag ska leda till såväl att stödbeslutet 
återkallas som att tidigare utbetalat stöd återkrävs. Det förtjänar 
framhållas att demokrativillkoret inte endast omfattar organisatio-
nens agerande – även ageranden från en företrädare, en samarbets-
organisation eller en samarbetsorganisations företrädare kan leda till 
att organisationen utesluts från stöd. När det inte är organisationen 
själv som agerar finns det dock, beroende på hur allvarligt agerandet 
har varit, möjlighet för organisationen att vidta åtgärder mot ageran-
det för att komma i fråga för stöd. I ett sådant fall anses organi-
sationen inte ha brutit mot demokrativillkoret och ett återkrav kan 
då inte ske. 
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Skyldigheten att i vissa fall återbetala stöd till lokaler 
eller anläggningar ska förtydligas 

För stöd till lokaler eller anläggningar finns en särskild återkravs-
bestämmelse som innebär att sådant stöd helt eller delvis ska åter-
betalas om lokalen eller anläggningen inom en tioårsperiod från det 
att stödet beviljades får ändrad användning eller säljs utan Arvs-
fondsdelegationens medgivande. Den nuvarande lagtexten är otydlig 
på så sätt att den ger intryck av att det endast är vid försäljning av 
lokalen eller anläggningen, och inte vid en ändrad av användning av 
den, som tioårsgränsen gäller. Det framgår dock av förarbetena 
(prop. 2002/03:136 s. 37) att tidsbegränsningen avser både försälj-
ning och ändrad användning. Detta bör komma till tydligare uttryck 
i bestämmelsen. Enligt de förslag vi lämnar i avsnitt 8.4 ska dessutom 
en femårsperiod i stället gälla i vissa fall. Med hänsyn härtill föreslår 
vi att stöd till en lokal eller anläggning ska återbetalas helt eller delvis, 
om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfonds-
delegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, om den kor-
tare tiden gäller för stödet, en femårsperiod. 
 
 





 

223 

11 Elektronisk underskrift 
av ansökningar om stöd 
ur Allmänna arvsfonden? 

11.1 Inledning 

Enligt lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska ansökningar 
om stöd ur Allmänna arvsfonden vara egenhändigt undertecknade av 
sökanden eller dennes ombud. I våra direktiv framhålls att det sker 
en utveckling mot mer digitalisering och administrativa förenk-
lingar, t.ex. vid ansökningar via internet där elektronisk identifiering 
i viss utsträckning godtas. Frågan om det är motiverat att upprätt-
hålla ett krav på att en ansökan ska vara egenhändigt undertecknad 
bör enligt direktiven därför ses över. Direktiven anger att vi ska 
analysera och ta ställning till om en ansökan om stöd ur fonden fortsatt 
ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud 
eller om andra former av identifiering kan godtas och, i förekommande 
fall, bedöma vilka krav som bör ställas i det sammanhanget. 

11.2 Nuvarande reglering 

En ansökan om stöd ur fonden ska vara skriftlig och innehålla de 
uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att 
få stöd ur fonden. Ansökningen ska dessutom vara egenhändigt under-
tecknad av sökanden eller dennes ombud (9 § lagen om Allmänna 
arvsfonden). 

Bestämmelser om förfarandet vid ansökningar om stöd ur All-
männa arvsfonden lagreglerades först genom införandet av den nuvar-
ande lagen om Allmänna arvsfonden. I förarbetena anges inte några 
skäl till varför ansökningar om stöd ur fonden ska vara egenhändigt 
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undertecknade (se SOU 1992:120 s. 101 och prop. 1993/94:124 
s. 26 f.). I Justitiedepartementets promemoria Elektroniska under-
skrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar (2017-06-30, 
Ju 2017/05823/KRIM) redovisas några allmänna skäl till varför det 
finns krav på undertecknande. I promemorian (s. 27 f.) anges följande 
om författningskrav på underskrift och anpassningar av sådana krav till 
elektronisk hantering.  

Krav på underskrift kan betecknas med ett antal olika termer och 
lokutioner, t.ex. underskriven, undertecknad och namnteckning. Ibland 
kompletteras de olika termerna med termen egenhändig. Exakt vad ett 
sådant krav egentligen innebär är inte helt klart. Det finns ingen 
bestämmelse som anger hur kravet ska fullgöras och några vägledande 
förarbetsuttalanden är svåra att finna såväl i fråga om hur kravet kan 
fullgöras som för vilka syften det finns. Att underskriften på något sätt 
och i någon form ska ange en utställare torde dock vara självklart. Ibland 
ger underskriften uttryck för en vilja. Den som skriver under något får 
anledning att överväga innebörden och vikten av det som undertecknas. 
I andra fall kan huvudsyftet med underskriften vara att koppla hand-
lingen till en utställare och därmed garantera att viljeyttringen härrör 
från honom eller henne. I båda fallen är det utställarverifikationen som 
är det väsentliga. En underskrift har vidare ofta säkerhetsrelaterade 
funktioner genom att den utgör underlag för äkthetsprövning, bevis-
säkring och originalkvalitet. Syftet med dessa funktioner är att ge skydd 
mot förfalskning och förnekande. 
    De olika formuleringarna är knappast avsedda att ha olika innebörd. 
Någon sådan skillnad har inte heller framkommit vid den inventering av 
formkrav som departementen tidigare har genomfört (se Ds 2003:29 s. 88).  

Ett huvudsyfte med kravet på egenhändigt undertecknade i lagen om 
Allmänna arvsfonden torde vara att identifiera den som har gjort 
ansökningen och säkerställa äktheten av det som undertecknas. Efter-
som stöd ur Allmänna arvsfonden inte får lämnas till enskilda personer, 
torde kravet också syfta till att möjliggöra en kontroll av att den fysiska 
personen som gjort ansökningen är behörig att göra ansökningen för 
den sökande organisationens räkning. Organisationer som vill ansöka 
om stöd ur fonden hänvisas till en standardiserad ansöknings-
blankett. Av den blankett som avser projektstöd framgår att sökan-
den genom undertecknandet godtar fondens Generella villkor för 
stöd och bekräftar att organisationen och det planerade projektet 
inte strider mot fondens krav på demokratiska värderingar. Enligt 
ansökningsblanketten intygas genom undertecknandet också att de 
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lämnade uppgifterna är riktiga och försäkras att projektstödet kom-
mer att användas enligt de uppgifter som lämnats. Om de uppgifter 
som lämnas inte är riktiga kan det stöd som utbetalas komma att 
återkrävas (se 12 § första stycket 3 lagen om Allmänna arvsfonden). 
Undertecknandet utgör alltså även ett underlag för bevissäkring. 
Kraven på skriftlighet och egenhändigt undertecknande torde dess-
utom innebära att den som i en ansökan om stöd lämnar en osann 
uppgift kan dömas för osant intygande enligt 15 kap. 11 § brotts-
balken. 

11.3 Elektroniska underskrifter, m.m. 

Bakgrund 

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan använ-
das för att identifiera innehavaren på elektronisk väg. E-legitimationen 
kan användas av enskilda och av företrädare för företag eller myndig-
heter vid åtkomst till olika typer av e-tjänster. Den används också i 
andra sammanhang, som vid informationsutbyte mellan myndigheter 
och internt i organisationer. Dagens e-legitimationer gör det möjligt 
för användaren att både identifiera sig elektroniskt, t.ex. vid inlogg-
ning i e-tjänster, och att förse uppgifter med en elektronisk under-
skrift. 

Det finns fyra tillitsnivåer, grad av säkerhet, för elektronisk identi-
fiering enligt internationell standard. Ju högre tillitsnivå en e-legiti-
mation har, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av 
säkerhet i teknik och identifiering. Inom EU tillämpas tillitsnivåerna 
låg, väsentlig och hög. Dessa motsvarar tillitsnivåerna 2, 3 och 4, som 
den svenska E-legitimationsnämnden1 tillämpar, med undantag för 
att ”hög” inte kräver personliga besök vid förnyelse av e-legitima-
tionen vilket tillitsnivå 4 gör. 

En elektronisk underskrift är uppgifter i elektronisk form som är 
fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form 
och som används av undertecknaren för att skriva under. En avan-
cerad elektronisk underskrift är en elektronisk underskrift på vilken 
det ställs höga krav på säkerhet och kryptering. Det finns också 
kvalificerade elektroniska underskrifter med mycket höga sådana 
                                                                                                                                                               
1 E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som stödjer och samordnar offentlig sektor 
i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. 
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krav (se mer om dessa krav nedan under rubriken eIDAS-för-
ordningen). Elektronisk underskrift har samma innebörd som ter-
men elektronisk signatur, som användes i den numera upphävda 
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (signatur-
lagen). Denna lag innehöll bestämmelser som genomförde Europa-
parlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 
1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer i svensk 
rätt (signaturdirektivet). Termen elektronisk signatur har dock 
genom senare unionslagstiftning ersatts med termen elektronisk 
underskrift (se nedan). 

Elektroniska underskrifter kan produceras på två olika sätt. Vid 
direkt underskrift används ett underskriftscertifikat som e-legitima-
tionsutfärdaren har försett användaren med för att framställa den 
elektroniska underskriften. Vid indirekt underskrift används ett under-
skriftscertifikat som leverantören av en till e-legitimationer fristående 
underskriftstjänst förfogar över. Kopplingen till personen som 
undertecknar – och det som undertecknas – skapas vid en indirekt 
underskrift genom att den fristående underskriftstjänsten begär att 
undertecknaren legitimerar sig och aktivt väljer att skriva under. Det 
finns ingen direkt koppling mellan tillitsnivå och underskrift. Det 
kan dock komma att krävas en viss tillitsnivå på en e-legitimation för 
att kunna uppfylla kraven för avancerad eller kvalificerad underskrift 
för det fall att det rör sig om en indirekt underskrift.2 

För att hantera elektronisk identifiering och elektronisk under-
skrift krävs det flera aktörer. Förutom innehavaren av e-legitima-
tionen finns det även en tjänstetillhandahållare som använder inter-
net som gränssnitt mot sina kunder eller användare och en utfärdare 
som tillhandahåller e-legitimationer och som själv eller med hjälp av 
någon annan part utför identifieringen vid användningen av e-legiti-
mationer. För att ett system med e-legitimationer ska fungera krävs 
att samtliga inblandade parter uppfattar det som tillförlitligt. Detta 
säkerställs genom att det i avtal mellan tillhandahållare av e-tjänster, 
utfärdare av e-legitimationer och innehavare av e-legitimationer fast-
ställs vilka regler var och en ska följa. Tjänstetillhandahållaren förlitar 
sig på e-legitimationen för att identifiera innehavaren av denna eller 
för att kontrollera innehavarens underskrift av ett elektroniskt doku-
ment utifrån information som tillhandahålls av utfärdaren av e-legiti-

                                                                                                                                                               
2 eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, s. 59. 
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mationen, eller någon som handlar på dennes vägnar. Tjänstetill-
handahållaren kallas därför även förlitande part. För de tjänster som 
utfärdaren av e-legitimationen, eller någon som handlar på dennes 
vägnar, utför används termen betrodda tjänster. 

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster 
har i sitt slutbetänkande reboot – omstart för den digitala förvalt-
ningen (SOU 2017:114) föreslagit att staten ska utfärda en elektro-
nisk identitetshandling som bl.a. ska kunna användas för identifier-
ing hos myndigheter. I betänkandet har som skäl för förslaget angetts 
att det bör vara ett statligt åtagande att det finns en tillförlitlig process 
för grundidentifiering, dvs. att säkerställa individers identitet. Dess-
utom säkras att medborgare och folkbokförda kan få en elektronisk 
identitetshandling. I betänkandet föreslås att den statliga elektro-
niska identitetshandlingen ska vara på den högsta tillitsnivån, i dag 
tillitsnivå 4. 

eIDAS-förordningen 

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 upp-
hävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) innehåller 
en rättslig ram för elektronisk identifiering och så kallade betrodda 
tjänster samt regler för de som tillhandahåller de betrodda tjänsterna. 
Syftet med förordningen är att öka förtroendet för elektroniska trans-
aktioner på den inre marknaden genom att skapa en gemensam grund 
för ett säkert elektroniskt samspel mellan företag, medborgare och 
offentliga myndigheter inom unionen. Regleringen är uppdelad i två 
huvudsakliga delar, (1) krav på ömsesidigt erkännande av anmälda e-
legitimationer och (2) krav på tillhandahållande av betrodda tjänster 
och en rättslig ram för sådana tjänster. Förordningen ställer även 
krav på tillhandahållare av betrodda tjänster. Som betrodd tjänst defi-
nieras bl.a. skapande, kontroll och validering av elektroniska under-
skrifter och certifikat kopplade till elektroniska underskrifter (arti-
kel 3). För de frågor som behandlas i detta betänkande är det främst 
den andra delen som är av intresse. 
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Förordningens materiella delar började tillämpas den 1 juli 2016. 
Från och med den 29 september 2018 krävs också att svenska myn-
digheter erkänner utländska e-legitimationer i svenska e-tjänster. 

Regleringen av elektroniska underskrifter i eIDAS-förordningen 
skiljer sig inte i någon större utsträckning från den tidigare regler-
ingen i det upphävda signaturdirektivet. Förordningen behåller upp-
delningen i avancerade och kvalificerade elektroniska underskrifter, 
och kraven för respektive nivå är snarlik den som gällt enligt äldre 
regler. Den nya regleringen gäller emellertid direkt utan nationellt 
genomförande, vilket syftar till att råda bot på den bristande har-
moniseringen inom EU. Dessutom omfattar eIDAS-förordningen 
en bredare kategori av betrodda tjänster än signaturdirektivet. 

Enligt förordningen definieras elektronisk underskrift som upp-
gifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till 
andra uppgifter i elektronisk form och som används av under-
tecknaren för att skriva under (artikel 3.11). 

En avancerad elektronisk underskrift är en elektronisk underskrift 
som uppfyller följande krav (artikel 3.11 och 26). 

1. Den ska vara unikt knuten till undertecknaren. 

2. Undertecknaren ska kunna identifieras genom den. 

3. Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av 
elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av 
tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll. 

4. Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att 
underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av 
uppgifterna kan upptäckas. 

En kvalificerad elektronisk underskrift är en avancerad elektronisk 
underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för 
underskriftframställning och som är baserad på ett kvalificerat certi-
fikat för elektroniska underskrifter (artikel 3.12). 

Det finns inga krav på medlemsstaterna att använda sig av kvali-
ficerade elektroniska underskrifter. Sådana krav kan dock i högre 
grad komma att ställas genom olika former av gränsöverskridande 
tjänster eller samarbeten. Svenska elektroniska underskrifter anses 
generellt sett uppfylla kraven för avancerade elektroniska under-
skrifter (se t.ex. prop. 2015/16:125 s. 209). 
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Kvalificerade elektroniska underskrifter ska enligt eIDAS-förord-
ningen ha samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift 
(artikel 25). Detta hindrar inte att en nationell rättsordning kan ge 
även andra former av elektroniska underskrifter samma rättsliga ver-
kan som en handskriven underskrift. Det finns också ett undantag 
enligt vilket förordningen inte påverkar regler i nationell rätt som 
avser rättsliga eller förfarandemässiga skyldigheter avseende form-
krav (artikel 2). I de fall ett formkrav anses innebära ett krav på fysiskt 
undertecknande har det kravet alltså företräde framför eIDAS-förord-
ningens reglering av rättslig verkan för elektroniska underskrifter. 

11.4 Uppgifterna i en ansökan om stöd ur 
Allmänna arvsfonden ska få undertecknas 
med en avancerad elektronisk underskrift 

Förslag: Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om 
stöd 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. 

Skälen för förslaget 

Inledning 

Utvecklingen går mot allt mer digitalisering och det blir allt vanligare 
att enskilda förväntar sig att kunna kommunicera med myndigheter 
via internet. Regeringen har under de senaste åren i budgetpro-
positionerna framhållit den digitala teknikens effektivitetspotential 
och aviserat särskilda satsningar för att stimulera utvecklingen. 
I budgetpropositionen för 2016 uttalade regeringen att digitala tjäns-
ter, så långt det är möjligt och där det är relevant, ska vara förstahands-
val vid den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisa-
tioner och företag (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 22, avsnitt 4.5.1). 
Detta är grunden i regeringens satsning Digitalt först. Den nya 



Elektronisk underskrift av ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden? SOU 2018:70 

230 

tekniken innebär en stor effektiviseringspotential och kan också 
bidra till att förstärka förvaltningens öppenhet (prop. 2009/10:175 
s. 2). I budgetpropositionen för 2018 anges att regeringens mål för 
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag 
för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 
(prop. 2017/18:1, utgiftsområde 2, s. 93).  

Att införa en möjlighet att ansöka om stöd ur Allmänna arvsfonden 
på elektronisk väg är ett naturligt steg i digitaliseringsutvecklingen. 
Det finns också andra starka skäl för att införa ett elektroniskt ansök-
ningsförfarande. Ett skäl är att det kan bidra till en förenklad ärende-
hantering och en effektivisering av Arvsfondsdelegationens hantering 
av ansökningar, bl.a. genom att de manuella pappers- och registre-
ringsarbetena automatiseras. Även för sökande organisationer kan ett 
elektroniskt ansökningsförfarande innebära effektivitetsvinster, efter-
som upprättandet och ingivandet av en elektronisk ansökan kräver 
mindre arbete än vad en motsvarande pappersbaserad ansökan gör. 
Dessutom kan ett elektroniskt förfarande innehålla olika slag av 
stöd- och hjälpfunktioner som underlättar upprättandet av ansökan 
och minskar risken för fel. Vi bedömer därför att det är en viktig del av 
fondens utvecklingsarbete att göra det möjligt för sökande organisa-
tioner att ge in ansökningar om stöd i elektronisk form. 

Det är Kammarkollegiet som, enligt förordningen (2004:484) om 
Allmänna arvsfonden, ansvarar för administrativa och handläggande 
uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Kammarkollegiets uppgifter 
regleras mer ingående i en överenskommelse. Av den nu gällande 
överenskommelsen framgår bl.a. att Kammarkollegiet ska svara för 
kanslifunktioner och teknikstöd. Om det införs ett elektroniskt 
ansökningsförfarande är det alltså enligt den rådande ordningen 
Kammarkollegiet som ansvarar för de tekniska lösningarna. Det kan 
noteras att det i de ärendetyper som Kammarkollegiet i övrigt hand-
lägger, med några undantag, saknas möjlighet att göra ansökningar 
elektroniskt. Kollegiet bedriver dock ett utvecklingsarbete mot mer 
digitalisering. Vårt uppdrag har begränsats till frågan om en ansökan 
om stöd ur fonden ska vara egenhändigt undertecknad eller inte, och 
frågan om ett elektroniskt ansökningsförfarande ligger därför utan-
för uppdraget. Kravet på egenhändigt undertecknande är dock ett hin-
der mot att införa ett elektroniskt ansökningsförfarande, eftersom 
kravet inte kan uppfyllas på annat sätt än genom namnteckning med 
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penna på papper (se t.ex. rättsfallet RÅ 2002 not 206, Ds 2003:29 
s. 90 f., prop. 2005/06:135 s. 27 och prop. 2011/12:126 s. 10). Genom 
kravet utesluts alltså i dag att ansökningar om stöd ur fonden görs i 
annan form än pappersform. 

Det förtjänar att framhållas att de övriga lagstadgade kraven på 
ansökningar om stöd ur fonden inte hindrar ett elektroniskt ansök-
ningsförfarande. Vad särskilt gäller kravet på att ansökningar ska 
vara skriftliga så syftar ett sådant krav normalt inte till att föreskriva 
pappersform utan till att utesluta flyktiga former för kommunika-
tion och dokumentation för att i stället åstadkomma en beständig, 
entydig och lätt kommunicerad hantering. Detta syfte anses kunna 
uppfyllas även med elektroniska rutiner (jfr Ds 2003:29 s. 94). 

Ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden ska få undertecknas 
med en elektronisk underskrift 

Syftet med översynen av lagens krav på att ansökningar om stöd ur 
fonden ska vara egenhändigt undertecknade är alltså att möjliggöra 
en utveckling mot mer digitalisering och administrativa förenklingar 
samt att ta bort det hinder mot ett elektroniskt ansökningsför-
farande som kravet utgör. Ett sätt att undanröja detta hinder är att 
ta bort kravet på undertecknande helt och låta den allmänna regleringen 
i förvaltningslagen (2017:900) gälla. Förvaltningslagen innehåller var-
ken något krav på att en ansökan måste vara skriftlig eller under-
tecknad men ger den myndighet som handlägger ett ärende möjlighet 
att begära att en handling bekräftas av avsändaren om myndigheten 
anser att det behövs (21 §). Bekräftelsen kan ske genom egenhändigt 
undertecknande eller på annat sätt. Det är myndigheten själv som får 
avgöra på vilket sätt bekräftelse ska ske (prop. 2016/17:180 s. 306 f.). 
För det fall en ansökan görs skriftligen kan alltså myndigheten 
begära att den bekräftas genom att sökanden t.ex. egenhändigt 
undertecknar den. 

Vi bedömer att det även fortsättningsvis bör krävas att ansök-
ningar om stöd undertecknas, bl.a. med hänsyn till den viktiga bevis-
säkrande funktion som ett sådant krav har. Arvsfondsdelegationen 
har också framfört att den fortsatt vill kräva att alla ansökningar 
undertecknas, antingen egenhändigt eller elektroniskt. Lagen bör där-
för även fortsättningsvis innehålla ett krav på att ansökningar om 
stöd ska vara undertecknade. 
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En lösning som har valts i några enstaka fall när krav på under-
tecknande under senare år har anpassats till digitala rutiner är att 
anse begreppet undertecknande vara teknikoberoende (se t.ex. 
prop. 2010/11:165 s. 346 och prop. 2016/17:142 s. 41 och 61). I många 
fall har emellertid begreppet undertecknande fått behålla sin ur-
sprungliga innebörd, nämligen att det endast kan uppfyllas genom 
namnteckning med penna på papper. Kravet har då kompletterats 
med en möjlighet till elektronisk underskrift, ofta med angivande av 
att den elektroniska underskriften ska vara av viss kvalitet. Kvali-
tetskraven har vanligen inte konkretiserats i bestämmelserna utan 
hänvisning har skett till den numera upphävda signaturlagen. Denna 
lag hade sin grund i signaturdirektivet som har ersatts av eIDAS-
förordningen. Hänvisning sker därför nu i stället till eIDAS-förord-
ningen i den ursprungliga lydelsen. Denna hänvisningsteknik har 
använts t.ex. i 45 kap. 4 § rättegångsbalken för elektronisk stäm-
ningsansökan i brottmål men även i ett stort antal andra författningar. 
Som ytterligare exempel kan 11 § skuldsaneringslagen (2016:675), 
111 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, 2 kap. 7 § årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och 9 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upp-
handling nämnas. En variant av denna lagtekniska konstruktion har 
varit att komplettera ett undertecknandekrav med en möjlighet att 
skriva under elektroniskt men utan angivande av vilken kvalitet som 
ska gälla för den elektroniska underskriften. Kvalitetskraven har då 
i stället reglerats på lägre normgivningsnivå, t.ex. i förordning eller 
myndighetsföreskrifter (se bl.a. prop. 2013/14:236 s. 14 ff.). 

En möjlighet är alltså att införa ett teknikoberoende underskrifts-
krav. En fördel med en sådan lösning är att regleringen inte ger 
intryck av att ansökningar i pappersformat är huvudregel. Denna 
lagstiftningsteknik har emellertid endast tillämpats undantagsvis och 
förutsätter kompletterande reglering i förordning eller myndighets-
föreskrifter i fråga om t.ex. vilka kvalitetskrav som ska gälla för elek-
troniska underskrifter. Mot bakgrund av hur kravet på underteck-
nande enligt lagen om Allmänna arvsfonden har tillämpats bedömer 
vi att ett teknikoberoende underskriftskrav skulle riskera att bli otyd-
ligt. Den andra möjligheten, att komplettera det nuvarande kravet på 
egenhändigt undertecknande med en möjlighet till elektronisk under-
skrift, är mot den bakgrunden att föredra. Med en sådan lagstift-
ningsteknik framgår de kvalitetskrav som ställs på den elektroniska 
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underskriften direkt av bestämmelsen. Att på detta sätt samla regler-
ingen av möjligheten att använda sig av en elektronisk underskrift 
bidrar till att regleringen blir tydlig, eftersom bestämmelserna inte 
sprids ut i ytterligare föreskrifter. 

Vi föreslår mot den angivna bakgrunden att Arvsfondsdelega-
tionen ska få tillåta att en ansökan om stöd undertecknas med en 
elektronisk underskrift. Det är dock viktigt att kraven på bevissäk-
ring m.m. kan uppfyllas även när en ansökan om stöd ur fonden 
undertecknas med en elektronisk underskrift. Nedan redovisas därför 
vilka kvalitetskrav som ska ställas på underskriften. 

Vilka kvalitetskrav ska ställas på den elektroniska underskriften? 

Som framgått ovan definieras i eIDAS-förordningen bl.a. begreppen 
elektronisk underskrift, avancerad elektronisk underskrift och kvali-
ficerad elektronisk underskrift. För dessa tre former av underskrifter 
ställs det upp olika krav på säkerhet och kryptering. Vi bedömer att 
det är angeläget att upphovsmannen till den elektroniska underskrif-
ten alltid kan identifieras på ett säkert sätt, eftersom den bevis-
säkrande funktionen annars skulle riskera att gå förlorad. Om det 
endast skulle krävas en ”enkel” elektronisk underskrift, kan en säker 
identifiering inte garanteras. För att ansvar för osant intygande ska 
kunna komma i fråga när någon lämnar en osann uppgift i en elektro-
nisk handling krävs också att handlingen har en utställarangivelse som 
kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt (se 14 kap. 1 § andra stycket 
och 15 kap. 11 § första stycket brottsbalken samt prop. 2012/13:74 
s. 68–70). 

Enligt eIDAS-förordningen finns då två varianter att välja mellan, 
nämligen avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift. För 
den sistnämnda ställs mycket höga säkerhetskrav. Vid valet mellan 
dessa två underskrifter kan det konstateras att det i Sverige för när-
varande inte används någon tjänst som uppfyller kraven på en kvali-
ficerad elektronisk underskrift. De e-legitimationer som tillhanda-
håller tjänster för e-underskrifter och som hittills använts i Sverige 
anses uppfylla kraven på en avancerad elektronisk underskrift. Mot 
denna bakgrund och med beaktande av att det även för en avancerad 
elektronisk underskrift ställs höga krav på säkerhet och kryptering, 
bör denna nivå på underskriften väljas. 
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Det bör sålunda ställas krav på att en ansökan om stöd ur All-
männa arvsfonden som undertecknas elektroniskt ska skrivas under 
med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 
3 i eIDAS-förordningen. 
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12 Vissa frågor om avstående av arv 

12.1 Inledning 

Av lagen om Allmänna arvsfonden (1994:243) följer att arv och för-
säkringsbelopp som har tillfallit fonden under vissa förutsättningar får 
avstås till någon annan. Arv eller försäkringsbelopp får helt eller delvis 
avstås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren 
eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens 
med arvlåtarens yttersta vilja (24 § första meningen). Även i annat 
fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting eller 
någon annan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses 
skäligt (24 § andra meningen). Dessutom får arv som utgörs av egen-
dom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt 
eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, avstås till en juridisk 
person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen 
på lämpligt sätt (25 § första stycket). I de fallen får också, om det finns 
särskilda skäl, ett belopp av det arv som tillfallit fonden tillsammans 
med egendomen avstås till mottagaren av denna att användas för sådana 
omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara egendomen 
(25 § andra stycket). 

Enligt kommittédirektiven ska vi 

• analysera om bestämmelsen om avstående av arv eller försäk-
ringsbelopp till släkting eller annan person som stått arvlåtaren 
nära enligt 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden 
bör moderniseras och förtydligas och vid behov lämna lämpliga 
författningsförslag, 

• överväga och föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska till-
godoses vid arvsavståenden enligt 25 § första stycket lagen om 
Allmänna arvsfonden när mottagaren inte följer sina åtaganden, 
och 
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• ta ställning till regeringens del i beslutsfattandet i ärenden om 
avstående av arv och försäkringsbelopp mot bakgrund av reger-
ingens ambition att i så liten utsträckning som möjligt handlägga 
förvaltningsärenden och, om det bedöms befogat, föreslå en 
annan ordning. 

12.2 Nuvarande reglering 

12.2.1 Arvsavstående på grund av arvlåtarens 
yttersta vilja eller till närstående 

Bakgrund 

Vid Allmänna arvsfondens inrättande år 1928 fick fonden, enligt en 
bestämmelse i 5 kap. 3 § lagen (1928:279) om arv, endast avstå arv 
till arvlåtarens ”skyldeman” eller annan som stått arvlåtaren nära. 
Dessutom var det ett krav att ett avstående med hänsyn till omstän-
digheterna fick anses ”billigt”. 

Genom lagändringar som trädde i kraft år 1969 infördes en möjlig-
het att avstå arv, om ett avstående med hänsyn till uttalanden av arvlå-
taren eller andra särskilda omständigheter kan anses överensstämma 
med arvlåtarens yttersta vilja. Av förarbetena (SOU 1967:2 s. 69) fram-
går att lagändringen syftade till att utvidga möjligheterna att avstå 
arv som tillfallit fonden. Skälet för utvidgningen var att den restrik-
tiva tillämpningen av bestämmelsen om arvsavståenden kunde upp-
fattas som stötande av allmänheten, eftersom den innebar att arv inte 
kunde avstås till juridiska personer och att ett avstående i regel 
endast ansågs skäligt om sökanden var i behov av egendomen.  

Med ikraftträdandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvs-
fonden år 1994 infördes en möjlighet att också avstå försäkringsbe-
lopp som utfaller efter arvlåtarens död men som inte ingår i arvlåta-
rens kvarlåtenskap (se prop. 1993/94:124 s. 30 f.).  

Avståenden som är förenliga med arvlåtarens yttersta vilja 

Enligt den nu gällande bestämmelsen i 24 § första meningen lagen 
om Allmänna arvsfonden får arv eller försäkringsbelopp som har 
tillfallit Allmänna arvsfonden helt eller delvis avstås till någon annan, 
om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra 
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särskilda omständigheter kan anses stämma överens med arvlåtarens 
yttersta vilja. Av bestämmelsens förarbeten (prop. 1969:83 s. 32 och 
47) framgår att den yttersta viljan bör ha kommit till uttryck på ett 
tillfredsställande och otvetydigt sätt, t.ex. genom samtalsvis fällda 
yttranden eller andra förordnanden som inte har karaktär av testa-
mente i rättslig mening. I vissa fall kan arvlåtarens yttersta vilja framgå 
utan att något direkt uttalande om kvarlåtenskapen har gjorts, exem-
pelvis om omständigheterna talar för att arvlåtaren felaktigt trott att 
en viss person hade arvsrätt efter honom. Enbart det förhållandet att 
arvlåtaren har varit medlem i ett samfund eller en förening och visat 
intresse för samfundets eller organisationens verksamhet bevisar där-
emot inte utan vidare att arvlåtarens yttersta vilja har varit inriktad 
på att tillgodose organisationen. Avstående bör kunna ske till för-
mån för både fysiska och juridiska personer, och mottagarens eko-
nomiska situation bör i princip inte tillmätas någon betydelse.  

Avstående till närstående 

Enligt 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden får även 
i annat fall arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting 
eller någon annan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan 
anses skäligt. Bestämmelsen härstammar från den ovan nämnda 
bestämmelsen i den numera upphävda lagen om arv och i förarbetena 
(SOU 1925:43 s. 260 f.)1 till den lagen angavs bl.a. följande.  

För närvarande sker efterskänkande av danaarv till förmån för – föru-
tom efterlevande make – skyldemän, vilkas arvsrätt preskriberats, barn 
utom äktenskap och anförvanter till dem, fosterbarn, fostersyskon, 
makes arvingar och andra oskylda personer. De personer, till vilka 
danaarv efterskänkts, äro således skyldemän till arvlåtaren eller andra 
personer, som stått honom nära. Om det, efter en begränsning av 
arvsrätten enligt beredningens förslag, skulle inträffa, att ascendenter i 
fjärde parentelen finnas i livet vid arvlåtarens död, bör arvet naturligen 
avstås till dem, om de äro i behov av kvarlåtenskapen eller det av andra 
skäl, exempelvis att egendomen kommit från dem, får anses billigt, att 
det sker. Jämväl till andra skyldemän än de nu nämnda kan ett avstående 
vara påkallat. Särskilt då samäganderätt, t.ex. i en jordbruksfastighet 
bestått mellan arvlåtaren och en hans icke arvsberättigade skyldeman, 
kan understundom ett efterskänkande av arvlåtarens andel till förmån 
för denne framstå som av billighet påkallat. Efterskänkande bör ock 

                                                                                                                                                               
1 Uttalandet redovisas också i NJA II 1928 s. 390 f. men i propositionen (prop. 1928:17) berörs 
inte alls frågan om hur bestämmelsen ska tillämpas. 
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kunna ske till förmån för oskylda personer, som stått arvlåtaren nära. 
Särskilt gäller detta i de fall, då arvlåtaren bidragit till deras uppehälle 
eller fråga är om person, som hjälpt arvlåtaren eller tagit vård om honom. 
I detta sammanhang må erinras om vad beredningen ovan vid 1 § anfört 
därom, att avstående av det allmännas rätt till arv efter tillkomsten av 
allmänna arvsfonden över huvud taget torde komma att ske i mindre 
omfattning än förut.2 Med hänsyn till vad nu anförts, har beredningen i 
förevarande paragraf föreslagit, att arv, som tillfallit allmänna arvs-
fonden, må, där det med hänsyn till omständigheterna får anses billigt, 
av Konungen helt eller delvis avhändas fonden till förmån för skyldeman 
eller annan, som stått arvlåtaren nära. 

I dessa förarbetsuttalanden anges alltså, med lite modernare språk, 
följande exempel på fall där det kan vara skäligt (”billigt”) att avstå 
arv till en släkting eller annan närstående. 

1. Släktingar i den fjärde arvsklassen/parentelen (dvs. arvlåtarens 
mormors, morfars, farmors eller farfars föräldrar) som är i livet, 
om de är i behov av kvarlåtenskapen eller om det av andra skäl får 
anses skäligt att arvet avstås till dem. Ett sådant annat skäl kan 
vara att egendomen har kommit från släktingen. 

2. Andra släktingar – om t.ex. arvlåtaren och en inte arvsberättigad 
släkting har samägt en jordbruksfastighet eller annan egendom 
kan det i en del fall vara skäligt att avstå arvlåtarens andel till 
släktingen. 

3. Andra personer som inte är släkt med arvlåtaren men som har 
stått honom eller henne nära. Det gäller särskilt då arvlåtaren har 
bidragit till personens försörjning eller om personen har hjälpt 
eller vårdat arvlåtaren. 

Bestämmelsen har därefter genomgått flera redaktionella ändringar. 
Senare förarbetsuttalanden är kortfattade och hänvisar i princip 
endast till de ovan citerade uttalandena. I Arvsfondsutredningens 
betänkande Allmänna arvsfonden (SOU 1967:2 s. 70) anges följande.  
  

                                                                                                                                                               
2 Vid 1 § hade beredningen anfört att över en tredjedel av alla arvsavstående skedde till förmån 
för efterlevande make och att sådana avståenden inte längre skulle vara nödvändiga till följd av 
att beredningen föreslog en utvidgad arvsrätt för makar. 
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Fall torde kunna uppstå då det saknas hållpunkter för att bedöma arv-
låtarens yttersta vilja men då ett avstående är i hög grad motiverat. Som 
exempel kan nämnas att arvlåtaren efterlämnar en vårdarinna eller tro-
tjänarinna, för vilken han inte sörjt på annat sätt, eller barn utom äkten-
skap eller andra icke arvsberättigade släktingar i små omständigheter. 
För dessa och andra fall som nämndes i förarbetena till den nuvarande 
bestämmelsen i 5 kap. 3 § ÄB bör en motsvarighet till regeln i nämnda 
paragraf finnas kvar. I dessa fall bör även i fortsättningen bedömningen 
av om det är billigt att avstå arvet ske huvudsakligen med utgångspunkt 
från en behovsprövning. 

I den efterföljande propositionen (prop. 1969:83 s. 47), som inte 
upprepar uttalandena om ”vårdarinnor” och ”trotjänarinnor”, anges 
följande.  

Med hänsyn till att det ibland kan vara svårt att få tillräckligt underlag 
för att kunna bedöma arvlåtarens yttersta vilja bör emellertid, som 
utredningen också föreslagit, den nuvarande möjligheten att avstå arv 
till släkting eller annan som har stått arvlåtaren nära bibehållas vid sidan 
av den föreslagna nya regeln. Härvid bör med närstående avses bara 
fysisk person. Vidare bör en förutsättning för avstående med stöd av 
denna regel vara, att avståendet kan anses billigt. Detta bör liksom 
hittills bedömas huvudsakligen på grundval av en behovsprövning. 

Någon ytterligare ledning för hur bestämmelsen ska tillämpas kan 
alltså inte fås i de senare förarbetsuttalandena. 

Tillämpningen av bestämmelsen om arvsavstående till närstående 
i regeringens och Kammarkollegiets praxis 

Enligt uppgifter från Kammarkollegiet görs prövningen av om arv 
ska avstås på den aktuella grunden efter en sammantagen bedömning 
av närstående- och skälighetsgraden i ansökningen. Denna samman-
tagna bedömning utgår från styrkan i beroendeförhållandet mellan 
arvlåtaren och sökanden. En förutsättning är normalt att sökanden 
personligen måste ha vårdat den avlidne i inte obetydlig omfattning, 
men arv kan också avstås om sökanden har varit ekonomiskt beroende 
av arvlåtaren. Om det bedöms ha funnits ett tillräckligt beroende-
förhållande, är omfattningen av vården och under hur lång tid den har 
ägt rum utgångspunkter för att bestämma det belopp som ska avstås. 
En prövning av sökandens behov av egendomen görs också. Eftersom 
det i regel inte är någon annan sorts egendom än en viss summa 
pengar som avstås på den aktuella grunden, tar behovsprövningen 



Vissa frågor om avstående av arv SOU 2018:70 

240 

sikte på sökandens ekonomiska förhållanden i allmänhet. En sökande 
som har en medelinkomst anses normalt ha behov av egendomen 
även om han eller hon äger sin bostad, t.ex. en villa eller en bostads-
rätt. Om sökanden äger flera fastigheter, har en hög inkomst eller 
har ansenliga kapitalinkomster anses han eller hon dock inte ha behov 
av egendomen. Normalt avstås på den här grunden inte högre belopp 
än 200 000–300 000 kronor. 

Kammarkollegiet tillämpar också en praxis som innebär att i det 
fallet kollegiet bedömer att ett affektionsföremål inte kan avstås på 
någon av grunderna i 24 § lagen om Allmänna arvsfonden kan före-
målet ändå överlåtas till sökanden. Om föremålet har ett ekonomiskt 
värde erbjuds sökanden att köpa det till ett s.k. värderat marknads-
värde. Om föremålet däremot inte har något värde överlämnas det 
direkt till sökanden. 

För att få ett bredare underlag för vår analys av tillämpningen av 
bestämmelsen i 24 § andra meningen har vi gjort en genomgång av 
regeringens och Kammarkollegiets beslutspraxis under 2015–2017. 
De beslut som har avsett avstående av arv enligt den aktuella bestäm-
melsen redovisas i korta referat i bilaga 3. Som berörs nedan (av-
snitt 12.2.3) är beslut om arvsavstående helt beroende av en sköns-
mässig bedömning. Det är alltså fråga om en diskretionär rätt för 
beslutsmyndigheten att avgöra om en ansökan om avstående av arv 
ska beviljas. Detta gör det naturligtvis svårare att analysera besluten 
och medför att det kan vara svårt att dra några säkra slutsatser av 
dem. Med detta förbehåll redovisar vi nedan de iakttagelser vi gjort i 
samband med praxisgenomgången. 

Under perioden 2015–2017 meddelade regeringen och Kammar-
kollegiet sammanlagt 181 beslut i arvsavståendeärenden. I 86 av beslu-
ten prövades om hela eller delar av arvet skulle avstås på grund av att 
sökanden var släkt med eller närstående till arvlåtaren och att ett 
avstående var skäligt. I de flesta av de besluten hade dock sökanden 
även åberopat att ett avstående var förenligt med arvlåtarens yttersta 
vilja. I elva av de 86 besluten bifölls ansökningen på närståendegrun-
den, i ett av dem bifölls ansökningen på den andra grunden och i 
övrigt avslogs ansökningarna. Samtliga bifallsbeslut meddelades av 
Kammarkollegiet och i alla de besluten fäste kollegiet avseende vid 
att sökanden hade vårdat eller hjälpt arvlåtaren. I fem av besluten 
angavs inte vilket förhållandet mellan sökanden och arvlåtaren var, i 
två fall var de sambor, i två fall kusiner och i två fall vänner. 
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Av bifallsbesluten framgår bl.a. följande.3 För att arv ska kunna 
avstås på grund av att någon stått arvlåtaren nära fordras ett närmare 
beroendeförhållande, antingen att sökanden har varit beroende av 
arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har varit beroende av 
sökanden för hjälp, vård osv. En sökande som tagit vård om och 
hjälpt arvlåtaren kan anses som närstående i lagens mening, om det 
är klarlagt att vården och hjälpen har varit långvarig, frekvent och 
utgått i mycket stor omfattning. Det är vidare av mycket stor bety-
delse att de uppgifter som sökanden lämnat om vården och hjälpen 
kan bekräftas av utomstående personer. Den närmare samhörighet 
som krävs för ett arvsavstående innebär att sedvanliga släktkontakter 
inte räcker för att arvet ska avstås på denna grund. Inte heller är 
enbart det förhållandet att man levt tillsammans under längre tid till-
räckligt för att arv ska kunna avstås på grund av närstående i lagens 
mening. 

De ovan återgivna beslutsskälen ger intryck av att prövningen av 
om det förelegat ett beroendeförhållande har varit en del av bedöm-
ningen av om sökanden och arvlåtaren har varit tillräckligt närstående. 
I andra beslut antyds dock att prövningen av beroendeförhållandet har 
varit en del av skälighetsbedömningen. Exempelvis angavs i ett 
beslut att skäligheten av ett arvsavstående i huvudsak ska bedömas 
med utgångspunkt från en behovsprövning, bl.a. kan närstående per-
soner som har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle få del av 
arvet om deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda.4 Att 
skälighetsbedömningen i vart fall har innefattat en behovsprövning, 
som innebär att sökanden kan få del av arvet om hans eller hennes 
ekonomiska förhållanden inte är alltför goda, framgår genomgående 
av besluten.5 Några närmare överväganden om sökandens behov av 
egendomen har emellertid endast undantagsvis gjorts. 

Skälen för avslagsbesluten är oftast likalydande och har inne-
börden att det i det aktuella fallet har saknats ett sådant beroende-
förhållande mellan sökanden och arvlåtaren som krävs för att arvet 
ska kunna avstås. Endast i ett av besluten angavs uttryckligen att 

                                                                                                                                                               
3 Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-4373-2013, beslut 2016-07-06,  
dnr 13.2-1933-2015, och beslut avseende EM 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016. 
4 Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016. Se även länsstyrelsens yttrande, 
i vilket Kammarkollegiet instämmer, i Kammarkollegiets beslut 2015-01-30,  
dnr 13.2-4467-2014. 
5 Se t.ex. Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011. 
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sökandens ekonomiska förutsättningar är sådana att ett arvsavstå-
ende inte kunde anses skäligt.6  

Flera av ansökningarna om arvsavstående har gjorts av arvlåtarens 
efterlevande sambo. I dessa fall kan det särskilt noteras att varken 
samboskapet i sig eller längden av det förefaller ha haft någon bety-
delse vid bedömningen av om en ansökan om arvsavstående skulle 
beviljas – även för efterlevande sambor förefaller prövningen huvud-
sakligen ha avsett om det har funnits ett tillräckligt starkt beroende-
förhållande mellan sökanden och arvlåtaren. I de flesta fall har 
Kammarkollegiet gjort bedömningen att beroendeförhållandet har 
varit för svagt. Det finns ett fall där samboskapet hade varat i 40 år 
och där den efterlevande sambon inte ansågs ha varit beroende av 
arvlåtaren och därför fick avslag på sin ansökan om arvsavstående. 
Det finns även ett fall där sökanden och arvlåtaren hade varit sambor 
i nästan lika lång tid, mer än 30 år, och sökanden förefaller ha hjälpt 
arvlåtaren i stor utsträckning men där ansökningen avslogs trots att 
sökanden hade uppgett att han inte skulle ha möjlighet att bo kvar i 
den gemensamma bostaden om inte arvet avstods till honom. Sam-
tidigt finns det en ansökan som fått bifall där samboskapet endast 
hade varat i fem år men där sökanden hade vårdat och hjälpt arvlåta-
ren under tre av de åren på grund av arvlåtarens sjukdom. 

Trots de ovan nämnda svårigheterna med att analysera en praxis 
som väsentligen vilar på skönsmässiga bedömningar kan det utifrån 
de beslut som omfattas av genomgången konstateras att släktskapet 
mellan sökanden och arvlåtaren inte förefaller ha någon nämnvärd 
betydelse för bedömningen av om arvet ska avstås på den aktuella 
grunden. Genomgången ger inte heller något stöd för att det för-
hållandet att arvlåtaren och sökanden innehaft egendom med sam-
äganderätt har någon betydelse vid bedömningen av om den samägda 
egendomen ska avstås till sökanden. Likaså framstår det inte som att 
sökandens behov av den egendom som omfattas av ansökningen, 
oavsett om det rör sig om lösöre eller penningmedel, har någon fram-
skjuten plats vid bedömningen av om egendomen ska avstås. Pröv-
ningen av om det är skäligt att avstå arvet till en närstående förefaller 
i stället huvudsakligen ske utifrån en bedömning av om det har funnits 
ett beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren. Ett bero-
endeförhållande kan enligt praxis föreligga antingen om sökanden 
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller om arvlåtaren 
                                                                                                                                                               
6 Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015. 
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har varit beroende av sökanden för hjälp eller vård. Av praxis följer 
att denna hjälp och vård måste ha varit långvarig och frekvent samt 
ha utgått i mycket stor omfattning för att en ansökan om arvsavstå-
ende ska beviljas. 

12.2.2 Arvsavstående för kulturhistoriska ändamål m.m. 

Enligt 25 § lagen om Allmänna arvsfonden får arv som utgörs av 
egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk syn-
punkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, avstås till en juri-
disk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egen-
domen på lämpligt sätt. Om det finns särskilda skäl får ett belopp av 
det arv som tillfallit fonden tillsammans med sådan egendom avstås 
till mottagaren av denna att användas för sådana omedelbara åtgärder 
som är nödvändiga för att bevara egendomen. 

Möjligheten att avstå kulturhistorisk egendom m.m. infördes 
år 1981. Möjligheten att då det finns särskilda skäl även avstå ett 
belopp av arvet infördes år 1994. Vid konkurrens med bestämmelsen 
i 24 § första meningen har enligt förarbetena arvlåtarens yttersta vilja 
företräde. Av förarbetena (LU 1980/81:11 s. 22 och Ds Ju 1979:11 
s. 148) framgår också att arvsavståenden för de angivna ändamålen 
bör ske företrädesvis till museer, bibliotek, stiftelser och andra insti-
tutioner eller sammanslutningar; ibland kan det också vara lämpligt 
att avstå egendomen till förmån för kommuner.  

Enligt de förarbetsuttalanden (LU 1980/81:11 s. 22 f.) som gjor-
des vid införandet av bestämmelsen bedömdes det inte vara nöd-
vändigt att förena arvsavståenden med villkor om hur egendomen 
ska förvaltas, eftersom den endast får avstås till juridiska personer 
som kan antas ha förutsättningar att sköta egendomen på avsett sätt. 
Det förutsattes dock att den beslutande myndigheten alltid kräver 
besked av den till vilken avståendet ska ske om hur egendomen är 
avsedd att förvaltas och att myndigheten, om den inte är nöjd med 
svaret, bör försöka få till stånd en överenskommelse med sökanden 
om de åtgärder som bör vidtas. Innan egendomen avstås bör ett sam-
råd normalt ske med myndigheter som har särskild sakkunskap när 
det gäller att avgöra om egendomen är av sådant slag som bestäm-
melsen förutsätter.  
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12.2.3 Ärenden om arvsavstående 

Vem beslutar om arvavståenden? 

Enligt 26 § lagen om Allmänna arvsfonden är det regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegiet som beslutar om 
avstående av arv och försäkringsbelopp. Av 13 § förordningen om 
Allmänna arvsfonden framgår att Kammarkollegiet får besluta om 
att avstå från arv eller försäkringsbelopp enligt de ovan redovisade 
bestämmelserna i 24 och 25 §§ lagen om Allmänna arvsfonden, när 
någon har ansökt om att egendom ska avstås. Om det i ett ärende 
om avstående av arv eller försäkringsbelopp som tillfallit Allmänna 
arvsfonden uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän syn-
punkt, ska kollegiet lämna över frågan med eget yttrande till reger-
ingen för avgörande. 

Förarbetena innehåller inte någon närmare anvisning om vad som 
ska anses vara av ”särskild vikt från allmän synpunkt”. Ett exempel, 
som har avgjorts av regeringen, var om ett arvsavstående av kultur-
historiska skäl kan innefatta egendom av kulturhistoriskt värde för 
ett annat land än Sverige. Regeringen fann att så var fallet (se 
skr. 2012/13:172 s. 43).  

Tidigare gällde som ytterligare förutsättning för Kammarkollegiets 
behörighet att besluta om arvsavstående att värdet av egendomen 
enligt bouppteckningen inte översteg ett visst belopp. Beloppsgrän-
sen var två miljoner kronor när den togs bort den 1 januari 2014 (se 
13 § förordningen om Allmänna arvsfonden i dess ursprungliga 
lydelse.).  

Beslut om avstående av arv och försäkringsbelopp är beroende av 
en skönsmässig bedömning. Det är alltså fråga om en diskretionär 
rätt för beslutsmyndigheten att avgöra om en ansökan om avstående 
ska beviljas. Besluten kan därför inte överklagas och i det fall reger-
ingen meddelat ett beslut kan det inte bli föremål för rättsprövning 
enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 
Detta framgår av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) avgöran-
den HFD 2017 ref. 2 och HFD:s beslut den 19 juni 2017 i mål 
nr 3421-16, där det slås fast att en enskild inte kan hävda en rätt till 
arvsavstående och att det alltså inte är fråga om en civil rättighet enligt 
artikel 6.1 i Europakonventionen. 
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Ansökningsprocessen 

Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit 
fonden ska avstås helt eller delvis, ska enligt 27 § lagen om Allmänna 
arvsfonden ansöka om detta hos Kammarkollegiet. Kammarkolle-
giet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan. Om Kammar-
kollegiet inte får besluta i ärendet, ska kollegiet överlämna hand-
lingarna med eget yttrande till regeringen. 

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter döds-
fallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. 
Om en ansökan har kommit in för sent ska den avvisas. 

Regeringen har bemyndigats att meddela föreskrifter om vilka 
länsstyrelser som ansvarar för uppgiften att utreda arvsavstående-
frågor (27 § femte stycket). Regeringen har genom en bestämmelse 
i förordningen om Allmänna arvsfonden koncentrerat detta ansvar 
till sju länsstyrelser (13 a § förordningen om Allmänna arvsfonden). 

12.3 Arvsavståenden till närstående 

Förslag: Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till arvlåtarens 
sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det 
med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av annan 
anledning kan anses skäligt. 

Skälen för förslaget 

Bestämmelsen om arvsavstående till personer som stått arvlåtaren 
nära bör moderniseras och förtydligas 

I våra kommittédirektiv anges att bedömningen av om det är skäligt 
att avstå arv eller försäkringsbelopp till arvlåtarens släkting eller 
någon annan person som har stått arvlåtaren nära tar sin utgångs-
punkt i förarbetsuttalanden som är skrivna för länge sedan och i en 
tid då samhället och de normer och värderingar som präglade det såg 
väldigt annorlunda ut. Bestämmelsen har därigenom blivit allt svårare 
att tillämpa och kan ibland leda till resultat som framstår som orim-
liga. Det finns därför anledning att se över om bestämmelsen behö-
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ver moderniseras för att tydliggöra i vilka situationer ett arvsavstå-
ende i dag bör komma i fråga. En sådan översyn är också motiverad 
för att säkerställa fortsatt legitimitet för fondens rätt till arv. 

Av beskrivningen av den nuvarande regleringen om arvsavstående 
till närstående i avsnitt 12.2.1 framgår att förarbetena är mycket gamla 
och svårtillgängliga. Av praxisgenomgången, som redovisas i samma 
avsnitt, framgår att beslutspraxis närmast har tagit en snävare rikt-
ning än vad de ursprungliga förarbetena ger uttryck för. Förarbets-
uttalandena ger utrymme för att det kan vara skäligt att avstå arv till 
så avlägsna släktingar som de i fjärde parentelen, om de är i behov av 
arvet eller kvarlåtenskapen kommer från dem. Förarbetsuttalandena 
ger också utrymme för att arv bör kunna avstås till andra släktingar, 
t.ex. då en fastighet ägs med samäganderätt av arvlåtaren och sökan-
den. I praxis avstås emellertid inte arv i de nu angivna situationerna, om 
det inte även funnits ett beroendeförhållande mellan sökanden och 
arvlåtaren. Släktskap eller samägande av egendom har alltså i praxis 
inte i sig någon nämnvärd betydelse för bedömningen av om arvet 
ska avstås till sökanden. 

En särskild fråga är om prövningen av om det har funnits ett 
beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren har betydelse 
för bedömningen av om sökanden och arvlåtaren varit närstående 
eller för bedömningen av om ett avstående är skäligt. Enligt för-
arbetena ska beroendeförhållandet mellan sökanden och arvlåtaren 
få betydelse för bedömningen av om en sökande som inte är släkt 
med arvlåtaren ska anses ha stått arvlåtaren nära. I Kammarkollegiets 
praxis görs en prövning av beroendeförhållandet även när sökanden 
är en släkting och prövningen av beroendeförhållandet har betydelse 
för både närstående- och skälighetsbedömningen. Enligt förarbetena 
ska skälighetsbedömningen huvudsakligen ske med utgångspunkt 
från en behovsprövning. Sökandens behov av egendomen nämns dock 
i beslutsskälen endast i något enstaka beslut, vilket antingen talar för 
att det endast undantagsvis görs någon egentlig behovsprövning 
eller talar för att behovskravet är lågt ställt. Den genomgångna praxi-
sen stämmer tämligen väl med den bild som Kammarkollegiet har 
gett av sin praxis, nämligen att det görs en sammantagen bedömning 
av närståendegraden och skäligheten av ett avstående baserat på en 
prövning av om det funnits ett beroendeförhållande mellan sökan-
den och arvlåtaren. I praktiken får alltså behovsprövningen en mindre 
betydelse vid bedömningen. 
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Mot bakgrund av att bestämmelsen om avstående av arv till när-
stående funnits med väsentligen oförändrat innehåll i närmare 90 år 
och med hänsyn till den praxisutveckling som har skett finns det 
anledning att modernisera och tydliggöra bestämmelsen på ett sätt 
som möjliggör att arv kan avstås i de fall det är rimligt i dagens 
samhälle. 

Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till närstående, 
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen 
eller av annan anledning kan anses skäligt 

Den nuvarande bestämmelsen om avstående av arv till en släkting 
eller annan närstående i de fall det kan anses skäligt är avsedd att 
tillämpas i situationer där det inte finns några, eller tillräckliga, om-
ständigheter som tyder på att det är förenligt med arvlåtarens 
yttersta vilja att avstå arvet till sökanden men där det ändå är moti-
verat att så sker. Det är alltså fråga om ömmande fall där det är rim-
ligt att hela eller en del av arvet avstås. Det ligger i en sådan bestäm-
melses natur att den måste innehålla ett moment som innebär att 
skäligheten av ett avstående prövas. Det framstår också som rimligt 
att kräva att sökanden och arvlåtaren har varit närstående för att ett 
avstående ska kunna ske. Andra än närstående kan inte anses ha 
något berättigat intresse av egendomen, bl.a. mot bakgrund av att 
det ligger närmare till hands att tro att arvlåtaren hade önskat att hela 
eller delar av arvet skulle tillfalla en närstående än något helt utom-
stående. De utgångspunkter som den nuvarande bestämmelsen vilar 
på – att avstående ska få ske till en person som stått arvlåtaren nära, 
om det kan anses skäligt – framstår sålunda fortfarande som rimliga. 

Även om utgångspunkten för prövningen bör vara densamma kan 
det konstateras att de normer och värderingar som präglar samhället 
har förändrats sedan Allmänna arvsfonden instiftades på 1920-talet. 
Det finns i dag delvis en annan syn på dels vilka personer som bör 
anses vara närstående till arvlåtaren, dels i vilka fall ett avstående kan 
anses skäligt. En stor förändring när det gäller vem som bör anses 
vara närstående är att det på 1920-talet var mindre socialt accepterat 
att två personer levde ihop utan att ha ingått äktenskap, vilket både 
är accepterat och vanligt i dag. Numera finns också ett visst minimi-
skydd i sambolagen (2003:376) för den svagare parten när ett sambo-
förhållande upphör. Med sambor avses enligt den lagen två personer 
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som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har 
gemensamt hushåll (1 §). I dagens samhälle framstår det närmast 
som självklart att arvlåtarens efterlevande sambo bör anses vara när-
stående på ett sådant sätt som avses i bestämmelsen om avstående av 
arv till närstående utan att det finns något ytterligare kvalificerande 
krav på förhållandet dem emellan. 

En annan förändring är att äktenskap och parförhållanden i större 
utsträckning än tidigare varar under kortare tid och att det finns en 
större rörlighet mellan olika familjebildningar. Det innebär t.ex. att 
barn i större utsträckning än tidigare får styvföräldrar. Relationen 
mellan en styvförälder och ett styvbarn kan inte, på samma sätt som 
mellan sambor, alltid förutsättas ha varit nära. En del styvföräldrar 
och styvbarn skapar inte några närmare band medan andra utvecklar 
en mycket nära förälder-/barnrelation. Mot den bakgrunden bör styv-
föräldrar liksom fosterföräldrar eller familjehemsföräldrar kunna anses 
närstående beroende på hur relationen mellan dem har utvecklats. 
Om relationen har varit mycket nära och har varat under en längre 
tid bör arv kunna avstås utan att det har funnits ett sådant bero-
endeförhållande mellan dem som beskrivs nedan. 

En ytterligare förändring i den allmänna synen på vem som kan 
anses vara närstående, som möjligen är något mindre tydlig, är att 
släktband överlag har fått en mindre betydelse än tidigare. Släktingar 
som inte är arvsberättigade, t.ex. kusiner, kusinbarn eller nästkusi-
ner, kan numera inte enbart till följd av släktförhållandet anses vara 
närstående. En sökande som är släkt med arvlåtaren, och som inte 
till följd av släktförhållandet är berättigad till arv, bör därför bedö-
mas på samma sätt som en sökande som har varit i ett parförhållande 
med arvlåtaren, har varit styvsyskon med arvlåtaren eller har varit 
vän med arvlåtaren. I dessa fall bör det på liknande sätt som i dag 
som huvudregel krävas att det har funnits ett närmare beroende-
förhållande mellan arvlåtaren och sökanden för att sökanden ska 
anses vara närstående. Det kan vara fråga om antingen att sökanden 
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren 
har varit beroende av sökanden för hjälp eller vård. Kravet på den 
vård eller hjälp som har utgått bör vara något lägre än vad som till-
lämpas i praxis i dag – det ska inte behöva vara fråga om någon 
kvalificerad vård – men hjälpen eller vården måste ha varit långvarig 
och frekvent samt ha utgått i större omfattning. Hjälpen kan t.ex. ha 
bestått i inköp av mat, städning och betalning av räkningar m.m., 
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vilken gett arvlåtaren möjlighet att bo kvar i sin egen bostad under 
en längre tid trots sjukdom eller ålderdom. Sökandens hjälp får dock 
inte endast vara en följd av en anställning, t.ex. inom hemtjänsten, 
eller ett uppdrag som god man eller liknande. 

Skälighetsbedömningen bör göras huvudsakligen utifrån en behovs-
prövning. Skälet till att behovsprövningen bör ha en avgörande bety-
delse vid skälighetsbedömningen är att den aktuella bestämmelsen är 
avsedd för särskilt ömmande fall, där ett avstående inte kan ske på 
någon annan grund. Om sökanden inte kan anses ha behov av egen-
domen kan fallet normalt inte anses vara särskilt ömmande. Efter-
som det på motsvarande sätt som i dag normalt bör vara ett penning-
belopp som avstås på den aktuella grunden, bör behovsprövningen 
utgå från sökandens ekonomiska förhållanden. Behovsprövningen 
bör väsentligen innebära att sökanden kan få del av arvet, om hans 
eller hennes ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. Detta 
innebär liksom i dag att endast en del av arvet ska avstås i de fall då 
dödsboet har stora tillgångar. På motsvarande sätt som tidigare bör 
en sökande som har en medelinkomst normalt anses ha behov av 
egendomen, även om han eller hon äger sin bostad. 

I de fall sökanden har vårdat arvlåtaren bör skälighetsbedöm-
ningen, efter att det konstaterats att sökanden har behov av egen-
domen, på samma sätt som tidigare göras med utgångspunkt i omfatt-
ningen av vården och den tid under vilken den har utgått. 

Om sökanden och arvlåtaren var sambor bör sökandens behov av 
egendomen helt vara styrande vid skälighetsbedömningen, eftersom 
det inte finns någon arbetsinsats att värdera. Om sökanden har 
behov av egendomen bör därför ett visst belopp avstås till sökanden 
under förutsättning att det finns tillräckliga medel i dödsboet. I det 
fall en efterlevande sambo har vårdat arvlåtaren ska det vid bedöm-
ningen av storleken på det belopp som ska avstås göras en samman-
vägning av samboskapet och vårdinsatsen. Denna sammanvägning 
innebär att ett högre belopp kan avstås till en efterlevande sambo 
som vårdat arvlåtaren än till en sambo som inte gjort några vård-
insatser eller till någon som inte varit sambo men vars vårdinsatser 
varit tillräckliga för att ett avstående ska vara skäligt. Om det i det 
enskilda ansökningsärendet finns synnerligen ömmande skäl bör det 
finnas utrymme att avstå ett ytterligare belopp till en efterlevande 
sambo, t.ex. om det innebär att den efterlevande sambon får möjlig-
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het att bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Skälighets-
bedömningen bör ske på motsvarande sätt som för sambor i de fallen 
en styvförälder och ett styvbarn bedömts ha en sådan nära relation 
att ett avstående ska ske på grund av att de anses närstående. 

Det kan finnas fall då det är skäligt att avstå egendom, även om 
behovsprövningen utfaller negativt för sökanden. Det kan bl.a. vara 
fråga om att en närstående till arvlåtaren ansöker om att ett föremål 
som har ett stort affektionsvärde ska avstås till honom eller henne 
och det inte framstår som rimligt att sökanden erbjuds att köpa 
egendomen från fonden. Ett exempel skulle kunna vara att en efter-
levande sambo, som varit förlovad med arvlåtaren, ansöker om att 
fonden ska avstå arvlåtarens förlovningsring till honom eller henne. 

En ändring av bestämmelsen om avstående av arv på det sätt som 
har beskrivits ovan medför att bestämmelsen blir mindre sträng och 
att arv kommer att avstås i fler fall än tidigare. Avsikten med förslaget 
är dock inte att utvidga arvsrätten till sambor och styvbarn/styv-
föräldrar. De övergripande avgränsande rekvisiten – att arv får avstås 
till en närstående, om det är skäligt – föreslås vara desamma som 
tidigare. Det ska också även fortsättningsvis vara fråga om en diskre-
tionär rätt för Kammarkollegiet att besluta om avstående. Bestäm-
melsen ger alltså inte den enskilde någon rätt till ett arv. Vår bedömning 
är därför att förslagen inte heller medför en utvidgning av arvsrätten. 

Det sagda innebär sammanfattningsvis att bestämmelsen om 
avstående av arv och försäkringsbelopp till en närstående i de fall då 
det kan anses skäligt bör ha huvudsakligen samma lydelse som 
tidigare. Med hänsyn till att släktskap inte i sig ska vara tillräckligt 
för att ett närståendeförhållande ska anses föreligga, bör släktskap 
inte längre uttryckligen nämnas i bestämmelsen. I motsatt riktning 
bör däremot arvlåtarens sambo uttryckligen nämnas i bestämmelsen, 
eftersom samboskap i sig ska vara tillräckligt för att ett närstående-
förhållande ska anses föreligga. Det finns också anledning att i 
bestämmelsen tydligare markera att skälighetsbedömningen främst 
bör göras utifrån en prövning av sökandens behov av egendomen. 
Det föreslås därför att arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till 
arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, 
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av 
annan anledning kan anses skäligt. 
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12.4 Hur ska Allmänna arvsfondens intressen 
tillgodoses vid arvsavståenden av kulturhistorisk 
egendom m.m. 

Bedömning: Det saknas behov av en reglering om hur Allmänna 
arvsfondens intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden enligt 
25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden när mottaga-
ren inte följer sina åtaganden. 

Skälen för bedömningen 

Det saknas behov av en reglering för att förmå mottagaren 
att följa sina förpliktelser 

I direktiven framhålls att det enligt den nuvarande bestämmelsen i 
25 § lagen om Allmänna arvsfonden inte finns möjligheter att förmå 
mottagaren att följa sina förpliktelser som den utfäst sig att göra 
efter ett arvsavstående. Det anges vidare att om mottagaren inte 
följer de utfästelser som gjorts för att få egendomen i fråga är möj-
ligheterna för Allmänna arvsfonden att få tillbaka egendomen eller 
att få kompensation för den förmögenhetsöverföring som skett på 
arvsfondens bekostnad i princip obefintliga, såvida det inte går att 
bevisa ett brottsligt uppsåt. 

Under treårsperioden 2015–2017 fattade Kammarkollegiet beslut 
om avstående av arv med stöd av den aktuella grunden i fem ärenden. 
I fyra av ärendena bifölls ansökningarna och i ett av ärendena avslogs 
ansökningen. Skälen för avslag var att egendomen inte ansågs vara av 
väsentlig betydelse från natur- eller kulturvårdssynpunkt. I tre av 
besluten gjordes ansökningarna av Naturvårdsverket och i de fallen 
avsåg ansökningarna fastigheter som var av väsentlig betydelse från 
naturvårdssynpunkt. I ett av de besluten föreskrev Kammarkollegiet 
villkor för avståendet.7 Villkoren innebar dels att mottagaren – 
Naturvårdsverket – skulle svara för kostnaderna för fastighetsbild-
ning av det område av fastigheten som avstods, dels att vid en försälj-
ning av området skulle köpeskillingen tillfalla Allmänna arvsfonden i 
den utsträckning som Naturvårdsverket och Kammarkollegiet kom-
mer överens om. 

                                                                                                                                                               
7 Kammarkollegiets beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5607-2010. 
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I nyhetsrapporteringen från de senaste åren finns ett fall beskri-
vet där den som egendomen har avståtts till inte har följt de utfästel-
ser som gjorts i samband med ansökningen om arvsavstående. I det 
fallet beslutade regeringen att avstå en fastighet med stora natur- och 
kulturvårdsvärden till en kommun.8 Kammarkollegiet hade i sitt ytt-
rande till regeringen inför beslutet angett att det bör föreskrivas att vid 
en försäljning av fastigheten, helt eller delvis, ska köpeskillingen 
tillfalla Allmänna arvsfonden i den utsträckning som kommunen och 
Kammarkollegiet, som Allmänna arvsfondens företrädare, kommer 
överens om.9 Kommunen hade i sin ansökan åtagit sig att öppna upp 
fastigheten för det rörliga friluftslivet samt att rusta upp byggna-
derna på fastigheten, med stort hänsynstagande till byggnadernas 
kulturhistoriska värde, och sedan använda dem för områdets besö-
kare. Upprustningen av byggnaderna visade sig dock bli för dyr och 
några större renoveringsåtgärder kom inte att genomföras av kom-
munen. Kommunen sålde under 2017, sju år efter arvsavståendet, den 
ena byggnaden till privata köpare för knappt nio miljoner kronor, efter 
att ha låtit avstycka den från den större stamfastigheten. En annan 
byggnad såldes på motsvarande sätt året därpå. Kvar i kommunens 
ägo finns dock den resterande och större delen av fastigheten med 
stora naturvärden. Enligt vad Kammarkollegiet har upplyst förs det 
diskussioner med den berörda kommunen om hur köpeskillingarna 
ska fördelas mellan kommunen och Allmänna arvsfonden. Kollegiet 
räknar med att en del av köpeskillingarna kommer att tillfalla fonden. 

Kollegiet har upplyst att avståenden av fastigheter i merparten av 
fallen, även före 2015, har skett till Naturvårdsverket. Kammar-
kollegiet har också framfört att det inte finns något behov av en 
reglering om hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses när 
egendom avstås på den aktuella grunden. 

Utredningen kan alltså konstatera att antalet ansökningar och 
beslut om arvsavståenden av kulturhistorisk egendom m.m. enligt 
25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden är mycket få. 
I flera fall är mottagaren en annan statlig myndighet. Det förefaller 
också vara mycket sällsynt att den som tar emot sådan egendom inte 
följer de åtaganden som denne har gjort i samband med avståendet, 
även om det är svårt att veta hur stort ett eventuellt mörkertal är. 
Detta talar för att det saknas behov av att införa bättre möjligheter 

                                                                                                                                                               
8 Regeringens beslut den 10 juni 2010, dnr S2010/2755/RS. 
9 Kammarkollegiets yttrande den 3 maj 2010, dnr 30-13715-08. 
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för Allmänna arvsfonden att förmå mottagaren att följa sina åtagan-
den. Det rör sig visserligen ofta om avståenden av fast egendom till 
ett mycket stort ekonomiskt värde, och det har vid ett tillfälle före-
kommit att mottagaren inte har följt sina åligganden. I det fallet 
räknar dock Kammarkollegiet med att mottagaren kommer att åter-
börda i vart fall en del av egendomens värde till fonden. Att införa 
ett relativt omfattande regelverk mot bakgrund av enstaka fall är inte 
rimligt. Vi gör därför sammantaget den bedömningen att det saknas 
tillräckliga skäl till att stärka fondens möjligheter att säkerställa att 
egendomen tas om hand på rätt sätt och enligt de åtaganden som 
mottagaren gjort när avståendet skedde. Vi föreslår därför inte någon 
sådan reglering. 

Hur skulle Allmänna arvsfondens intressen kunna tillgodoses? 

Som framgått ovan är vårt uppdrag i denna del att överväga och 
föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses vid den 
aktuella typen av arvsavståenden när mottagaren inte följer sina 
åtaganden. I det följande lämnar vi därför en skiss över hur en sådan 
reglering skulle kunna utformas om man skulle komma till slutsatsen 
att den trots allt är behövlig och ändamålsenlig.  

En första fråga vid utformandet av en sådan reglering är vilka 
intressen som Allmänna arvsfonden har vid arvsavståenden av kul-
turhistorisk egendom m.m. Arvsavståendebestämmelsen avser i ett 
vidare sammanhang att tillgodose intresset av att bevara egendom 
som är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från 
natur- eller kulturvårdssynpunkt. Bestämmelsen är fakultativ och 
innebär från Allmänna arvsfondens synvinkel en möjlighet för fon-
den att, om någon ansöker om det, avstå sådan egendom till en 
sökande som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendo-
men på lämpligt sätt. I förarbetena anges också att om egendomen 
behöver bli föremål för särskilda åtgärder, och det inte kan nås en 
överenskommelse med sökanden om att vidta dessa åtgärder, kan det 
finnas skäl att avslå ansökningen om arvsavstående. Vid införandet 
av bestämmelsen övervägdes att, i stället för att införa möjligheten 
att avstå egendomen, utvidga fondens ändamål till att även främja 
bevarande av egendom som är värdefull från kulturhistorisk syn-
punkt samt från kultur- och naturvårdssynpunkt. Det alternativet 
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avfärdades i förarbetena (Ds Ju 1979:11 s. 138–141) med motiver-
ingen att det ansågs bli för kostsamt för det allmänna att ålägga den 
myndighet som förvaltar fonden att förvalta även denna typ av 
egendom. Mot den här bakgrunden kan någon annan rimlig slutsats 
inte dras än att fonden inte har något eget ansvar för att egendomen 
bevaras. Om ingen har ansökt om att egendomen ska avstås, eller om 
den som har ansökt om arvsavstående inte har sådana särskilda för-
utsättningar att ta hand om egendomen som krävs, är sålunda All-
männa arvsfondens enda intresse att sälja egendomen för att tillföra 
fonden så höga inkomster som möjligt (se 21 och 22 §§ lagen om 
Allmänna arvsfonden och 14 § förordningen om Allmänna arvs-
fonden).  

Nästa fråga är då hur detta intresse kan tillgodoses. För att fonden 
ska ha möjlighet att förmå mottagaren att följa sina åtaganden krävs 
att mottagarens möjligheter att förfoga över egendomen begränsas, 
antingen genom att fonden ges möjlighet att återta egendomen eller 
genom att fonden ges möjlighet att få ekonomisk kompensation när 
mottagaren bryter mot sina åtaganden. Eftersom fondens intresse i 
den aktuella situationen endast är ekonomiskt framstår en återtag-
andemöjlighet som alltför administrativt betungande i jämförelse 
med en skyldighet för mottagaren att vid brott mot sina åtaganden 
ersätta fonden för den förmögenhetsöverföring som ägt rum på fon-
dens bekostnad. Dessutom skulle en återtagandemöjlighet i prakti-
ken vara begränsad, eftersom ett återtagandeförbehåll inte skulle 
hindra en tredje man från att i god tro förvärva egendomen och ett 
sådant godtrosförvärv skulle beröva fonden dess möjlighet att återta 
egendomen. Övervägande skäl talar därför emot en sådan lösning. 
I stället skulle en skyldighet för mottagaren att vid brott mot sina 
åtaganden ersätta Allmänna arvsfonden för den förmögenhetsöver-
föring som avståendet inneburit för fonden vara att föredra. En sådan 
skyldighet innebär att avståendebeslutet förenas med villkor som gör 
mottagaren ersättningsskyldig, om mottagaren bryter mot sina åtagan-
den. Frågan är då om det är möjligt att förena beslut om avstående av 
arv från Allmänna arvsfonden med ett sådant villkor. 
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Allmänna lagbestämmelser om arvsavståenden saknas.10 Arvsav-
ståenden har dock förekommit sedan lång tid tillbaka. Innan arvs-
skatten avskaffades 2005 kunde det finnas skattemässiga fördelar 
med att avstå arv och det ställdes också upp strängare krav för att ett 
avstående skulle få de eftersträvade skattemässiga konsekvenserna 
än för att ett avstående skulle vara civilrättsligt giltigt. Hur man 
civilrättsligt ska betrakta ett arvsavstående är inte helt klart. I det fall 
avståendet görs till en viss person torde det dock kunna liknas vid en 
gåva.11 Av praxis (NJA 2001 s. 59) framgår att ett arvsavstående för 
att vara civilrättsligt giltigt inte måste vara ovillkorligt. Vilka typer 
av villkor som kan ställas upp i samband med ett arvsavstående före-
faller dock inte ha prövats i domstol. 

Den allmänna regleringen kring arvsavståenden är av mindre 
betydelse för Allmänna arvsfonden. Möjligheten att avstå arv som 
har tillfallit fonden regleras som beskrivits ovan i avsnitt 12.2 genom 
särskilda bestämmelser i lagen om Allmänna arvsfonden. Bestäm-
melserna är av offentligrättslig karaktär och innebär att egendom 
som har tillfallit fonden i arv får avstås genom beslut av Kammar-
kollegiet eller regeringen. Ett beslut om avstående av arv är ett gynn-
ande förvaltningsbeslut, eftersom beslutet är gynnande för den som 
egendomen avstås till. Som närmare har redogjorts för i kap. 10 är 
huvudregeln att ett gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras till 
den enskildes nackdel. Från denna huvudregel finns dock ett antal 
undantag. Enligt undantaget i 37 § andra stycket 1 förvaltnings-
lagen (2017:900) får beslutet ändras till den enskildes nackdel, om det 
framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att 
beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. Ett återkallelse-
förbehåll måste utformas på ett sätt som uppfyller rimliga krav på 
förutsebarhet och vara förenligt med kraven på legalitet, objektivitet 
och proportionalitet. Förbehållet bör därför ha ett visst mått av 
precision och bör i första hand tas in i de föreskrifter som beslutet 
grundas på. 

                                                                                                                                                               
10 Se dock 3 kap. 9 § ärvdabalken som reglerar särkullbarns möjlighet att göra arvsavstående 
till förmån för sin förälders efterlevande make. Det är emellertid en säregen typ av arvsav-
stående som inte innebär ett definitivt avstående utan att barnet skjuter upp sitt uttag av arvet. 
I 17 kap. 2 § ärvdabalken regleras vidare arvsavsägelse, vilket skiljer sig från arvsavstående på 
det sättet att en avsägelse måste ske före arvlåtarens död. 
11 Se t.ex. Margareta Brattström & Anna Singer, Rätt Arv, fjärde upplagan, 2015, s. 219 och 
Per Westman, Förmynderskap, tredje upplagan, 2017, s. 95. Se även NJA 1971 s. 587. 
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Ett villkor om ersättningsskyldighet torde i det här sammanhanget 
vara att likställa med ett återkallelseförbehåll, eftersom villkoret inne-
bär att beslutet kan ändras till mottagarens nackdel. Det bedöms där-
för vara möjligt att förena ett beslut om avstående av arv som tillfallit 
fonden med ett villkor om ersättningsskyldighet, om det utformas 
tillräckligt tydligt. 

Om det ska införas en reglering för att tillgodose Allmänna arvs-
fondens intressen vid den aktuella typen av arvavstående, bedömer 
vi mot den här bakgrunden att regleringen bör utformas på det sättet 
att beslut om arvsavstående av kulturhistorisk egendom m.m. ska 
förenas med villkor och att den som bryter mot villkoren ska vara 
skyldig att ersätta Allmänna arvsfonden för den förmögenhetsöver-
föring som avståendet inneburit för Allmänna arvsfonden. Hur villko-
ren och ersättningsskyldigheten närmare skulle kunna utformas redo-
visas nedan. 

Möjliga villkor för arvsavstående 

Vilka överträdelser bör då kunna leda till att mottagaren är ersätt-
ningsskyldig? – Bestämmelsen bör göra det möjligt för Allmänna 
arvsfonden att få kompensation för den förmögenhetsöverföring 
som skett på fondens bekostnad när syftet med avståendet har gått 
förlorat. Ersättningsskyldigheten bör därför endast inträda vid all-
varligare överträdelser. En fördel med att begränsa ersättningsskyl-
digheten till allvarligare överträdelser är att ersättningsskyldighetens 
storlek alltid kan beräknas till egendomens värde. Om mindre över-
trädelser skulle kunna leda till ersättningsskyldighet skulle det vara 
svårt att beräkna överträdelsernas ekonomiska värde, särskilt om 
flera mindre överträdelser inträffar efter varandra. 

En överträdelse som bör leda till en skyldighet för mottagaren att 
ersätta Allmänna arvsfonden för förmögenhetsöverföringen är att 
mottagaren överlåter egendomen till någon annan. Skälet till detta är 
att det vid ett avstående förutsätts att egendomen ska stanna i mot-
tagarens ägo, eftersom denne har särskilda förutsättningar att ta 
hand om den på lämpligt sätt. En överlåtelse bör därför betraktas 
som en allvarlig överträdelse. Detta gäller oavsett om överlåtelsen 
avser hela egendomen eller endast en del av den. En annan över-
trädelse av åtagandena som bör leda till ersättningsskyldighet är att 
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den som egendomen har avståtts till inte tar hand om egendomen på 
det sätt som denne åtagit sig. En förutsättning bör i det fallet dock 
vara att överträdelsen är allvarlig. Det kan t.ex. vara fråga om att 
mottagaren inte vidtar de överenskomna åtgärderna för att bevara 
egendomen och att egendomen till följd därav riskerar att skadas 
eller förstöras. Ett annat exempel kan vara att mottagaren inte enligt 
sina åtaganden gör egendomen tillgänglig för allmänheten genom att 
ställa ut ett lösöre på museum eller öppna upp en fastighet för 
besökare. 

Vilka villkor ett avstående av egendom på den aktuella grunden 
bör förenas med är beroende av vilka åtaganden som är lämpliga och 
rimliga i det enskilda fallet. På liknande sätt som i dag bör Kammar-
kollegiet, eventuellt efter samråd med myndigheter som har särskild 
sakkunskap, avgöra vilka åtaganden som bör krävas i varje enskilt 
fall. Övergripande bör villkoren avse förbud mot att överlåta egen-
domen vidare och åtaganden för mottagaren om att ta hand om och 
vårda egendomen på visst sätt. 

Det bör finnas möjlighet för den som egendomen har avståtts till 
att ansöka om undantag från villkoren för avståendet, eftersom det 
kan finnas fall där det efter avståendebeslutet exempelvis visar sig att 
egendomen bättre kan tas om hand på ett annat sätt än vad som då 
förutsattes eller att någon annan än den som egendomen har avståtts 
till har bättre förutsättningar att ta hand om den. Undantag från 
villkoren bör därför beviljas, om det finns särskilda skäl. 

Beslut om avstående av egendom som är av väsentlig betydelse 
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssyn-
punkt bör sålunda förenas med villkor dels om hur mottagaren ska 
ta hand om egendomen, dels om att mottagaren inte får överlåta 
egendomen vidare. Efter ansökan från den som egendomen har 
avståtts till bör Kammarkollegiet, om det finns särskilda skäl, få 
besluta om undantag från villkoren. 

Den närmare utformningen av en ersättningsskyldighet 

Som framgått ovan bör endast allvarligare överträdelser som innebär 
att syftet med avståendet har gått förlorat leda till att mottagaren är 
ersättningsskyldig. Det är i de fallen naturligt att ersättningsskyl-
dighetens storlek bestäms utifrån egendomens värde. En särskild 
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fråga är då hur detta värde ska beräknas. Särskilt när den egendom 
som har avståtts utgörs av en fastighet kan värdet fluktuera avsevärt 
även under kortare tidsperioder. Det finns väsentligen två möjliga 
grunder för att beräkna värdet – beräkningen kan utgå antingen från 
egendomens värde vid beslutet om avstående eller från värdet vid 
överträdelsen. Sättet för beräknandet av värdet blir avgörande för 
vem som ska stå risken för eventuella förändringar i egendomens 
värde efter avståendet – Allmänna arvsfonden eller mottagaren. 

Fondens intresse är att få kompensation för den förmögenhets-
överföring som felaktigt har skett när mottagaren inte följer sina 
åtaganden, eftersom fondens alternativ till att avstå egendomen hade 
varit att sälja den. Detta talar för att ersättningsskyldighetens storlek 
bör beräknas utifrån det marknadsvärde som egendomen hade vid 
avståendet. I motsatt riktning talar att en sådan värdering kan göra 
ersättningsskyldigheten mindre avskräckande för mottagaren, om 
värdet på egendomen ökar avsevärt. Den egendomen som avstås 
utgörs ofta av en fastighet och fastighetspriserna har historiskt sett 
ökat över tid. Att det ofta är större fastigheter skapar också svårig-
heter att vid avståendet bestämma ett rättvisande värde, eftersom 
fastigheten kan avstyckas och det sammanlagda värdet av stycknings-
lotterna och det som blir kvar av stamfastigheten normalt är högre än 
ursprungsfastighetens värde. Samtidigt blir en ersättningsskyldighet 
som motsvarar fastighetens värde vid överträdelsen eller, om fastig-
heten säljs vidare av mottagaren, försäljningspriset oförutsebar. 
Bristerna i förutsebarhet och tydlighet talar emot att ersättnings-
skyldigheten bör beräknas på ett sådant sätt. I samma riktning talar 
det förhållandet att avståenden på den aktuella grunden oftast görs 
till statliga myndigheter eller kommuner, där risken för missbruk av 
avståendebestämmelsen får anses vara låg. Behovet av en högre ersätt-
ningsskyldighet för att avskräcka mottagaren från att bryta mot vill-
koren för avståendet bedöms mot den bakgrunden vara litet.  

En annan invändning mot att bestämma ersättningsskyldighetens 
storlek utifrån det marknadsvärde egendomen hade vid avståendet 
är att fonden går miste om avkastning på det belopp en försäljning 
hade inbringat, om egendomen hade sålts i stället för att avstås. Vid 
en försäljning hade dock 90 procent av försäljningssumman funnits 
tillgänglig för utdelning direkt medan endast tio procent hade lagts 
till fonden. En eventuell värdestegring skulle alltså endast omfatta 
en liten del av försäljningssumman. Den möjliga avkastning som 
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fonden går miste om får därmed förutsättas vara låg. Som nämnts 
talar därtill förutsebarhetsskäl för att den metod som används för att 
beräkna den ekonomiska kompensationen inte bör vara alltför kom-
plicerad. Om ersättningsskyldigheten beräknas endast utifrån mark-
nadsvärdet vid avståendet kan beloppet skrivas in i beslutet vilket gör 
att det blir tydligt för mottagaren vilken konsekvens ett brott mot 
åtagandena kommer att leda till. Mot den här bakgrunden bör ersätt-
ningsskyldighetens storlek beräknas utifrån egendomens värde vid 
avståendebeslutet. 

I en del fall kan en ersättningsskyldighet som motsvarar egen-
domens värde vid avståendebeslutet vara oskälig. Ett exempel är att 
det kan vara rimligt att i vart fall sätta ned storleken på ersättningen, 
om den som egendomen avståtts till efter att ha bekostat en restau-
rering överlåter den till någon annan som har goda förutsättningar 
att ta hand om den på lämpligt sätt men där det av förbiseende inte 
lämnas in en ansökan om undantag från villkoren. Kammarkollegiet 
bör därför få besluta att mottagaren helt eller delvis ska befrias från 
skyldigheten att betala ersättning till Allmänna arvsfonden, om det 
finns särskilda skäl. 

En ersättningsskyldighet som begränsas i tiden? 

En ytterligare fråga är om den tid under vilken ersättningsskyldig-
heten kan inträda bör begränsas. Egendom som är av väsentlig bety-
delse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kultur-
vårdssynpunkt kan förväntas behålla sin betydelse under en mycket 
lång tid, vilket skulle kunna tala för en ersättningsskyldighet som 
inte är begränsad i tiden. Samtidigt är innebörden av ett arvsavstå-
ende att äganderätten till och rådigheten över egendomen övergår 
till ett annat rättssubjekt, vilket bör medföra att fondens rätt till 
ersättning vid någon tidpunkt upphör att gälla. Om mottagaren av 
egendomen under lång tid har tagit hand om egendomen på ett lämp-
ligt sätt torde också behovet av det påtryckningsmedel som ersätt-
ningsskyldigheten utgör minska. Det framstår därför som rimligt att 
möjligheten för Allmänna arvsfonden att få ersättning för egendomen 
begränsas i tiden. Frågan är då hur denna tidsbegränsning närmare 
ska bestämmas. 
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Även om ett arvsavstående inte är ett beslut om stöd ur fonden, 
så finns det likheter mellan ett avstående av egendom som är av 
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- 
eller kulturvårdssynpunkt och stöd till anläggningar, lokaler och 
utrustning, eftersom beslut både om avstående och om stöd kan bidra 
till en mer bestående värdeuppbyggnad hos mottagaren. Den som 
beviljas lokalstöd ska enligt 9 a § lagen om Allmänna arvsfonden för-
binda sig att under minst tio år använda den lokal eller den anlägg-
ning som stödet avser för det ändamål och med de villkor som förut-
sattes när stödet beviljades. Stödet ska återbetalas om lokalen eller 
anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfonds-
delegationens medgivande inom en tioårsperiod. I det fallet gäller alltså 
en begränsning om tio år. Vid införandet av bestämmelsen övervägdes 
dock om gränsen skulle gå vid fem, tio eller 25 år. En tidsfrist om tio 
år ansågs enligt förarbetena (prop. 2002/03:136, s. 32 f.) lämplig mot 
bakgrund av att den redan tillämpades i praxis, att den var rimlig med 
hänsyn till de regler som fanns om återbetalning av statligt investerings-
stöd inom andra områden och att den kunde anses ansluta till preskrip-
tionstiden för fordringar enligt 1 § preskriptionslagen (1981:130).  

När det gäller avstående av egendom som är av väsentlig betydelse 
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssyn-
punkt gör sig dock delvis andra omständigheter gällande än vid lokal-
stöd. En stor skillnad är, som berörts ovan, att den egendom som 
avstås kan förväntas behålla sin betydelse under en mycket lång tid. 
Kravet på motprestation från mottagaren är också väsentligt lägre – 
vid lokalstöd måste mottagaren bedriva viss verksamhet i lokalen 
under tio år men vid avstående av egendom torde kravet på motpresta-
tion normalt vara lägre, även om det krävs att mottagaren ska vårda 
egendomen på visst lämpligt sätt. Vid arvsavståenden av kulturhisto-
risk egendom m.m. är det också ofta fastigheter som avstås, vilket med-
för att värdet på egendomen kan vara väsentligt högre än det stöd som 
normalt lämnas till lokaler. Dessa omständigheter talar i någon mån för 
en längre tidsfrist. Även det ovan beskrivna fallet, där en fastighet 
avstods till en kommun, som sålde delar av den vidare efter sju år, talar 
i någon mån för att en tidsgräns på tio år skulle kunna vara otillräcklig. 

Det bör dock framhållas att redan tio år är en lång tid. Det bör 
därför krävas starka skäl för att införa en längre tidsgräns än så för 
möjligheten för fonden att få ersättning för förmögenhetsöverför-
ingen. De åtaganden som sökanden ska göra för att egendomen ska 
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avstås avser inte endast att inte överlåta egendomen vidare – mot-
tagaren måste också ta hand om egendomen enligt en viss plan. Även 
om fonden inte bör ha något eget ansvar för att fortlöpande kon-
trollera att åtagandena följs, torde brister i åtagandet att ta hand om 
egendomen ofta upptäckas inom en kortare tid än tio år. Mot den 
här bakgrunden framstår inte behovet av en längre tidsfrist än tio år 
som tillräckligt starkt för att väga över fördelarna med en tidsfrist 
om tio år, som skulle ansluta både till motsvarande tidsfrist för 
lokalstöd och till preskriptionstiden för fordringar enligt 1 § pre-
skriptionslagen. Sammanfattningsvis bör därför ersättningsskyl-
digheten kunna göras gällande för överträdelser som inträffar inom 
tio år räknat från dagen för beslutet om arvsavstående. 

Överklagande av beslut om ersättningsskyldighet 

Kammarkollegiets beslut om ersättningsskyldighet för den som egen-
domen har avståtts till bör få överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten. 

12.5 Regeringens del i beslutsfattandet i ärenden 
om avstående av arv och försäkringsbelopp 

Förslag: Den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att 
lämna över ärenden där det har uppkommit en fråga av särskild 
vikt från allmän synpunkt till regeringen ska tas bort. Som en 
följd härav ska samtliga beslut i ärenden om avstående av arv och 
försäkringsbelopp fattas av Kammarkollegiet. 

Skälen för förslaget 

Bakgrund och tidigare överväganden 

Regeringen prövar på flera områden förvaltningsärenden, ibland som 
första instans och i vissa fall efter överklagande. Regeringens beslut 
får inte överklagas, men kan enligt lagen (2006:304) om rättspröv-
ning av vissa regeringsbeslut bli föremål för domstolsprövning i 
Högsta förvaltningsdomstolen om beslutet innefattar en prövning 
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av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening 
som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. 

Det har länge varit en allmän strävan att befria regeringen från 
förvaltningsärenden av löpande art för att statsråden och departe-
menten ska få möjlighet att ägna mer tid och kraft åt reformarbete, 
övergripande planering och prioritering. Regeringsformens regler 
om formerna för regeringens arbete vilar på förutsättningen att detta 
ska begränsas till sådana angelägenheter som typiskt kräver ett ställ-
ningstagande från regeringen eller någon i regeringskretsen. Reger-
ingen ska alltså bara pröva ärenden som kräver ett ställningstagande 
från regeringen som politiskt organ. Under en följd av år har därför 
ett stort antal ärendegrupper på olika förvaltningsområden flyttats 
över från regeringen till myndigheter under regeringen.12 

Tidigare fanns det en möjlighet att överklaga Kammarkollegiets 
beslut i fråga om avstående av egendom som har tillfallit Allmänna 
arvsfonden till regeringen. Denna möjlighet togs bort när den nuvar-
ande lagen om Allmänna arvsfonden trädde i kraft 1994. I förarbetena 
(prop. 1993/94:124 s. 33) till lagen angav regeringen som skäl för 
förslaget att ett beslut om avstående av arv är helt beroende av en 
skönsmässig bedömning och att det inte kan antas att en överinstans 
skulle kunna göra en säkrare bedömning i frågan än vad Kammark-
ollegiet har gjort. När beloppsgränsen för Kammarkollegiets behö-
righet att besluta i ärenden om avstående av arv och försäkrings-
belopp togs bort 2014 uttalade regeringen (skr. 2012/13:172 s. 44) 
att utgången i det åttiotal beslut som regeringen fattade i de ärenden 
som inkom under åren 2007–2012 i de allra flesta fall överensstämde 
med Kammarkollegiets förslag till beslut och att samma synsätt som 
angetts i de nämnda förarbetsuttalandena bör kunna anläggas på 
frågan om inte Kammarkollegiet i stället för regeringen skulle kunna 
besluta om avstående oberoende av värdet av egendomen enligt bo-
uppteckningen. Regeringen uttalade vidare att bedömningarna i 
ärenden om avstående från arv eller försäkringsbelopp inte i sig är 
beroende av egendomens värde och inte bör ha inslag av politisk 
bedömning; besluten är inte heller av sådan karaktär att de kräver ett 
ställningstagande av regeringen som politiskt organ. Regeringen 
ansåg därför att det inte fanns några bärande skäl som talade för att 

                                                                                                                                                               
12 Se bl.a. prop. 1973:90 s. 184, prop. 1983/84:120 och bet. 1983/84:KU23, prop. 1989/90:100 
bil. 2 s. 48 f., prop. 1990/91:100 bil. 2 s. 55 ff., prop. 1995/96:31, prop. 2006/07:1 utg. omr. 2, s. 40, 
prop. 2012/13:70 och prop. 2012/13:151. Se även Ds 2000:1, avsnitt 6.7 och SOU 2013:4. 
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regeringen ska besluta om avstående när värdet av den egendom som 
ansökan avser enligt bouppteckningen överstiger ett visst belopp.  

Samtliga beslut i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp 
ska fattas av Kammarkollegiet 

Som framgått ovan är det i dag som huvudregel Kammarkollegiet 
som beslutar i ärenden om avstående av arv eller försäkringsbelopp. 
Endast om det i ett sådant ärende uppkommer någon fråga av sär-
skild vikt från allmän synpunkt, ska kollegiet lämna över frågan till 
regeringen för avgörande. Kammarkollegiet har inte överlämnat något 
ärende till regeringen på denna grund sedan beloppsgränsen togs 
bort 2014. Även dessförinnan förefaller överlämnanden på den aktu-
ella grunden ha varit mycket sällsynta. 

Frågor av särskild vikt från allmän synpunkt har alltså upp-
kommit ytterst sällan och det kan inte förväntas ske någon ändring 
i detta avseende inom en överblickbar framtid. Avståendegrunderna 
är nämligen till sin karaktär sådana att ansökningsärendena normalt 
endast har betydelse för den enskilde sökanden. Möjligen skulle det 
vid ansökningar om att egendom som har betydelse ur kulturhisto-
risk synpunkt eller natur- eller kulturvårdssynpunkt ska avstås enligt 
25 § lagen om Allmänna arvsfonden i något fall kunna uppstå frågor 
som är av vikt från allmän synpunkt. Det är dock svårt att se något 
praktiskt behov av politiska ställningstaganden i de fallen. Som anges 
i förarbetena har Kammarkollegiet möjlighet att samråda med myn-
digheter som har särskild sakkunskap när det gäller att avgöra om 
egendomen är av sådant slag som bestämmelsen förutsätter. Kollegiet 
har alltså, oberoende av möjligheten att överlämna ärenden till reger-
ingen, goda möjligheter att skaffa sig ett tillfredsställande besluts-
underlag. Det exempel på fråga av särskild vikt som avgjorts av reger-
ingen och som redovisas i avsnitt 12.2.3, dvs. frågan om bestämmelsen 
tillåter att egendom som endast har ett kulturhistoriskt värde för ett 
annat land än Sverige avstås, kan inte heller anses ha varit en politisk 
fråga. Det är i första hand en tillämpnings- och lagtolkningsfråga 
som myndigheter i andra liknande sammanhang på egen hand får 
pröva genom att använda sig av sedvanlig juridisk metod. 

Sammanfattningsvis uppkommer det endast ytterst sällan frågor 
av särskild vikt från allmän synpunkt. Enligt vår bedömning är 
frågorna, när de väl uppkommer, inte heller av sådan karaktär att de 
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kräver ett ställningstagande av regeringen som politiskt organ. Dess-
utom framstår det inte som lämpligt att bedömningarna i enskilda 
beslut om arvsavstående har inslag av politiska bedömningar. Vi före-
slår därför att den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att 
lämna över ärenden där det uppkommit en fråga av särskild vikt från 
allmän synpunkt till regeringen ska tas bort och att samtliga beslut i 
ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp ska fattas av 
Kammarkollegiet. 
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13 Ska försäljning av fast egendom 
prövas av regeringen? 

13.1 Inledning 

Av förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden framgår att 
frågor om försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom prövas 
av Kammarkollegiet. Om egendomens värde är mer än tio miljoner 
kronor prövas dock frågan om försäljning av regeringen. I våra kom-
mittédirektiv anges att regeringen och dess kansli bör koncentrera 
sin verksamhet till sådant som har betydelse för styrandet av riket. 
Som ett led i att renodla verksamheten bör Regeringskansliet avlastas 
förvaltningsärenden i så stor utsträckning som möjligt, vilket bl.a. kon-
staterades i betänkandet Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22). Mot den 
här bakgrunden ska vi enligt direktiven överväga och ta ställning till 
om den ordningen att försäljning av fast egendom vars värde är högre 
än tio miljoner kronor ska prövas av regeringen bör ändras och, om 
så bedöms vara fallet, föreslå en annan reglering. 

13.2 Nuvarande reglering 

Allmänt om försäljning av statens tillgångar 

Enligt regeringsformen förvaltar och förfogar regeringen över statens 
tillgångar, om de inte avser riksdagens myndigheter eller i lag har av-
satts till särskild förvaltning (9 kap. 8 § första stycket). Riksdagen 
beslutar dock om grunder för förvaltningen av och förfogandet över 
statens tillgångar (9 kap. 9 § första meningen). Riksdagens beslutade 
grunder i detta avseende finns i 8 kap. 2 § budgetlagen (2011:203) 
där det framgår att när värdet av fast egendom inte överstiger 75 mil-
joner kronor, får regeringen besluta att sälja egendomen, om den 
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inte alls eller endast i ringa utsträckning behövs i statens verksamhet 
och om det inte finns särskilda skäl för att egendomen fortfarande 
ska ägas av staten. Regeringen får dock – utan de angivna begräns-
ningarna – besluta om försäljning till en kommun för samhällsbygg-
nadsändamål. I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens 
fasta egendom, m.m. har regeringen inom vissa värdegränser dele-
gerat sin beslutanderätt till myndigheter under regeringen. Förord-
ningen innehåller också närmare bestämmelser om försäljningsför-
farandet i de fallen myndigheterna beslutar om försäljning. 

Försäljning av Allmänna arvsfondens tillgångar 

Allmänna arvsfonden har en unik rättslig ställning till följd av dess 
uppgift och det sätt som fonden har skapats på och regleras. Fonden 
är en självständig och självägande förmögenhetsmassa av allmän-
nyttig karaktär. Den är en egen juridisk person och en legal arvinge 
med egen arvsrätt. För att undvika att Allmänna arvsfondens för-
mögenhet kopplas samman med statens tillgångar, redovisas fonden 
inte bland statens tillgångar i årsredovisningen för staten. Den tas 
alltså inte med i statens nettoförmögenhet eller bland fonder med 
särskilda ändamål (se prop. 2002/03:136, s. 14, 22 och 23). Det för-
hållandet att Allmänna arvsfondens tillgångar inte ingår bland statens 
tillgångar innebär att de ovan redovisade bestämmelserna i regerings-
formen inte är tillämpliga och att försäljning av fondens egendom 
inte följer det regelverk som gäller för försäljning av statlig egendom 
(se SOU 2002:19, s. 76 och 77, samt prop. 1990/91:132 s. 2 och 4–8). 

Riksdagen har genom bestämmelsen i 21 § lagen (1994:243) om 
Allmänna arvsfonden bemyndigat regeringen att besluta om för-
säljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit fonden. Reger-
ingen får i sin tur bemyndiga Kammarkollegiet att besluta om försälj-
ning av sådan egendom. Kammarkollegiets bemyndigande i detta 
avseende finns i 16 § förordningen om Allmänna arvsfonden. Enligt 
denna bestämmelse prövas frågan om försäljning av egendom av 
Kammarkollegiet, om egendomens värde är högst tio miljoner kronor, 
och av regeringen, om värdet är högre. Med värde avses taxeringsvärdet 
eller, om sådant saknas, det marknadsvärde som har bedömts vid en 
särskild värdering. 
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I förordningen finns även följande bestämmelser för försälj-
ningen av Allmänna arvsfondens fasta egendom. Allmänna arvsfon-
dens fasta egendom ska säljas så snart det kan ske, till högsta möjliga 
pris och på ett ändamålsenligt sätt (11 §). Kammarkollegiet ska 
underrätta berörd kommun eller statlig myndighet om en blivande 
försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och beskaffen-
het eller annars ter sig sannolikt att kommunen eller myndigheten 
behöver förvärva egendomen för ett kommunalt eller statligt ända-
mål (samhällsbyggnadsändamål), eller att kommunen eller myndig-
heten behöver förvärva egendomen för att tillgodose intressen som 
den har att bevaka (12 §). Kammarkollegiet har hand om försälj-
ningen men får till sin hjälp med försäljningen anlita andra myndig-
heter under regeringen (14 §). Vid försäljning av en bostadsfastighet 
för permanent bruk ska eventuella hyresgäster erbjudas att köpa 
fastigheten till dess marknadsvärde. Detta gäller dock inte om Kam-
markollegiet eller regeringen har beslutat att fastigheten ska säljas till 
den kommun där den finns för att användas för samhällsbyggnads-
ändamål (16 §). Kammarkollegiet får meddela de ytterligare föreskrifter 
som kan behövas för verkställigheten av bestämmelserna (17 §); några 
sådana föreskrifter har dock inte meddelats. Bestämmelserna ska också 
gälla tomträtt (18 §). 

13.3 Kammarkollegiet ska besluta om försäljning 
av fast egendom och tomträtt 

Förslag: Kammarkollegiet ska besluta om försäljning av fast egen-
dom och tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden. 

 
Skälen för förslaget: Som vi har redovisat i avsnitt 12.5 har det länge 
varit en allmän strävan att befria regeringen från förvaltningsärenden 
av löpande art för att statsråden och departementen ska få möjlighet 
att ägna mer tid och kraft åt reformarbete, övergripande planering 
och prioritering. Regeringsformens regler om formerna för reger-
ingens arbete vilar på förutsättningen att detta ska begränsas till 
sådana angelägenheter som typiskt kräver ett ställningstagande från 
regeringen eller någon i regeringskretsen. Regeringen ska alltså bara 
pröva ärenden som kräver ett ställningstagande från regeringen som 
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politiskt organ. Under en följd av år har därför ett stort antal ärende-
grupper på olika förvaltningsområden flyttats över från regeringen 
till myndigheter under regeringen. 

Den fasta egendom som tillhör Allmänna arvsfondens har i de 
flesta fall kommit i fondens ägo genom arv, testamente eller gåva. 
Riksdagen, som utövar bestämmanderätten över fonden, har utan 
någon beloppsgräns eller övriga inskränkningar eller villkor delege-
rat rätten att besluta om försäljning av fondens fasta egendom till 
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegiet. 
Detta skiljer sig från vad som gäller för statliga tillgångar, där reger-
ingens bemyndigande att sälja statens fasta egendom är begränsat till 
egendom vars värde inte överstiger 75 miljoner kronor. Någon sådan 
begränsning finns alltså inte för regeringen att besluta om försäljning 
av Allmänna arvsfondens egendom. Även om det i Allmänna arvs-
fondens regelverk inte finns angivet några villkor för hur regeringen 
ska förfara vid försäljningen av fondens fasta egendom så ska för-
säljningen självfallet ske i syfte att ta till vara fondens intressen. Av 
Allmänna arvsfondens konstruktion och syfte följer att fondens 
intresse när det gäller egendomen i princip endast är att sälja den så 
snart som möjligt, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt 
sätt för att medel ska kunna tillföras fonden och för att medlen därefter 
ska delas ut för att kunna främja fondens målgrupper. Regeringen 
torde alltså inte ha någon egentlig möjlighet att t.ex. underlåta att 
besluta att egendomen ska säljas eller besluta att egendomen ska säljas 
till underpris. Regeringen har själv föreskrivit att den prövning som 
ska ske vid en försäljning också ska innefatta de momenten att en 
kommun eller en statlig myndighet under vissa förutsättningar ska 
underrättas om försäljningen och, om egendomen utgörs av en 
bostadsfastighet för permanent bruk, att eventuella hyresgäster ska 
erbjudas att köpa fastigheten. 

Den formella prövning som alltså ska göras i ärenden om försälj-
ning av fast egendom och tomträtt är inte beroende av egendomens 
värde. Något alternativ till att besluta om försäljning av fast egen-
dom och tomträtt som tillfallit fonden torde inte finnas, även om 
försäljningen i vissa fall ska ske till en kommun eller statlig myn-
dighet respektive hyresgäster. Försäljningarna torde inte heller ha 
sådana politiska inslag att det krävs att regeringen av det skälet fattar 
beslut. Vi gör därför bedömningen att det inte finns några bärande 
skäl som talar för att regeringen ska pröva frågor om försäljning av 
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fast egendom när värdet av egendomen överstiger ett visst belopp. Den 
praktiska hanteringen av alla ärenden sker redan i dag av Kammar-
kollegiet och det bedöms inte finnas något som hindrar att kollegiet 
framöver får pröva frågor om försäljning av fondens fasta egendom, 
oberoende av egendomens värde. 

Sammanfattningsvis föreslår vi därför att Kammarkollegiet ska 
besluta om försäljning av all fast egendom eller tomträtt som har till-
fallit Allmänna arvsfonden. 
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14 Kostnader i bristbon 

14.1 Inledning 

Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden saknar uttrycklig regler-
ing vad gäller ersättning till god man som förordnats av Kammar-
kollegiet och som inte täcks av medlen i det dödsbo för vilket den 
gode mannen har utsetts att företräda fonden. Enligt Kammar-
kollegiets interna praxis är utgångspunkten att varje dödsbo ska bära 
sina egna kostnader. Det innebär att den gode mannen i dödsbon där 
skulderna överstiger tillgångarna i vissa fall har avstått eller jämkat 
sitt arvode. Mot denna bakgrund ska vi utreda och analysera hur 
bestämmelserna tillämpas när det gäller kostnader som uppstår i så 
kallade bristbon, dvs. när tillgångarna i boet inte räcker till för att 
täcka kostnaderna för avvecklingen av detsamma. Utifrån analysen 
ska vi bedöma om det är en rimlig utgångspunkt att varje dödsbo ska 
bära sina egna kostnader eller om dessa i vissa fall ska täckas av arvs-
fondsmedel samt i förekommande fall lämna relevanta författnings-
förslag. I detta sammanhang behandlas också frågan om kostnader 
förknippade med en gravrätt som Allmänna arvsfonden har förvär-
vat, som t.ex. skötsel av en familjegrav, kan täckas av medel ur 
fonden i de fall det saknas medel i det enskilda dödsboet.  

14.2 Nuvarande ordning 

14.2.1 Bristbon och gode mans arvode 

Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna 
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare ska den som har 
boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet (17 § lagen om 
Allmänna arvsfonden). Kammarkollegiet ska i sin tur förordna en 
god man att företräda fonden vid boutredningen. Av 18 § samma lag 
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följer att god man inte behöver förordnas om fonden har uteslutits 
från arv genom testamente och Kammarkollegiet bedömer att det 
inte finns någon anledning till klander av testamentet. Vidare behövs 
enligt bestämmelsen inte ett godmansförordnande om boet har 
större skulder än tillgångar och det inte behövs en god man för att 
ta vård om egendomen, eller om egendom som har tillfallit fonden 
som legat utgörs av pengar. Om egendom har tillfallit fonden genom 
gåva som inte endast utgörs av pengar ska Kammarkollegiet emeller-
tid förordna en god man att ta hand om egendomen (19 §). 

Den gode mannen står under kollegiets tillsyn (20 § första stycket). 
Kammarkollegiet företräder fondens intressen och ser till att boet 
avvecklas på ett riktigt sätt. Vid uppdrag som god man för Allmänna 
arvsfonden gäller 18 kap. handelsbalkens regler om sysslomän (20 § 
andra stycket).  

Den gode mannen företräder fonden vid boutredningen och 
sköter det praktiska arbetet med boet. När boutredningen är klar 
och uppdraget således är slutfört ska den gode mannen redovisa sin 
förvaltning till Kammarkollegiet och betala in de medel som finns 
kvar till fonden (vilket följer av 18 kap. 1 § handelsbalken). Av 
18 kap. 5 § nämnda balk framgår att den gode mannen har rätt till 
skälig ersättning för nedlagt arbete. Den gode mannen har också rätt 
till ersättning för kostnader som varit nödvändiga för utförandet av 
uppdraget. Tvist om redovisning, arvode och annat som hör till upp-
dragets genomförande får prövas och bedömas efter de nämnda 
bestämmelserna och ytterst av domstol. Det aktuella godmanskapet 
är inte att jämställa med vanliga godmansförordnanden utan ska 
enligt förarbetena till lagen om Allmänna arvsfonden ses som ett 
uppdragsförhållande mellan Kammarkollegiet och den som har ut-
setts att företräda fonden i boutredningen (SOU 1992:120 s. 110 
och prop. 1993/94:124 s. 30). 

De nu nämnda bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med 
vad som följde av 1928 års lag om Allmänna arvsfonden. I för-
arbetena till den lagen angavs att de tillämpliga reglerna i handels-
balkens kapitel om sysslomän bl.a. innebär att reglerna om sysslo-
mans redovisning äger motsvarande tillämpning samt att fonden 
svarar för att gode mannen erhåller skäligt arvode för uppdraget 
(SOU 1967:2 s. 18). Vidare framgår av förarbetena till den tidigare 
lagen att dåvarande Kammaradvokatfiskalsämbetet som remissinstans 
framhöll att det är angeläget gode män inte förordnas i bristbon där 



SOU 2018:70 Kostnader i bristbon 

273 

tillgångarna inte räcker för kostnaderna för godmanskapet samt 
att den nuvarande regleringen i 18 § utformades så att den bättre 
skulle stämma överens med den praxis som kollegiet tillämpade 
(prop. 1969:83 s. 39 och 51 samt SOU 1967:2 s. 74).  

Någon uttrycklig reglering i lagen om Allmänna arvsfonden finns 
inte vad gäller just ersättning till god man som förordnats av 
Kammarkollegiet och som inte täcks av medlen i det dödsbo för 
vilket den gode mannen har utsetts att företräda fonden. Av 30 § 
följer dock att Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och 
företräda fonden enligt lagen ska betalas ur fonden enligt de grunder 
som regeringen bestämmer.1 Den sistnämnda lagregeln motsvarar 
regleringen i 1 § tredje stycket 1928 års lag om Allmänna arvsfon-
den, vilken infördes för att göra det möjligt att belasta Allmänna 
arvsfonden med Kammarkollegiets kostnader för avveckling av döds-
bon samt med kostnaderna för förvaltningen av fonden i stället för att 
dessa kostnader skulle bekostas av skattemedel. Lagstiftaren anförde 
i detta sammanhang att Kammarkollegiets alla kostnader som följer 
av dess uppgifter enligt lagen om Allmänna arvsfonden, såväl för-
valtning som övriga uppgifter, bör bekostas med medel ur fonden 
(prop. 1983/84:153 s. 3 ff.).  

Kammarkollegiet förordnar regelmässigt god man att företräda 
fonden i boutredningen för de dödsbon kollegiet svarar för att avveckla. 
Det är relativt vanligt att dödsbo som Kammarkollegiet ansvarar för 
att avveckla utgörs av ett bristbo, i vilket tillgångarna inte täcker 
skulderna i boet. Enligt uppgift från Kammarkollegiet är detta oftast 
något som kan konstateras tämligen omgående och den gode man-
nen som utses att företräda fonden är då medveten om detta. Den 
gode mannens uppgift blir i praktiken att i första hand försöka nå en 
frivillig uppgörelse med borgenärerna som innebär att borgenärerna 
sätter ned eller avskriver sina fordringar på dödsboet. Om det inte är 
möjligt att nå en överenskommelse kan dödsboet komma att begäras 
i konkurs enligt reglerna i konkurslagen (1987:672). Kammarkollegiet 
vill med hänsyn till den avlidnes integritet undvika att ett insolvent 
dödsbo försätts i konkurs. 
  

                                                                                                                                                               
1 Enligt 20 a § förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden ska Arvsfondsdelegationens 
kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader 
för att förvalta och företräda fonden betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer 
för varje år. 
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Storleken på en god mans arvode för förvaltningen av ett bristbo 
varierar i stor utsträckning. Av Kammarkollegiets interna praxis 
följer att avvecklingen av ett dödsbo ska bära sina egna kostnader. 
Detta innebär att den gode mannens ersättning i normalfallet bekostas 
av medel ur boet. Ofta kan den gode mannens arvode täckas av dessa 
medel.  

Det förekommer att vissa kommuner själva ombesörjer avveck-
lingen av ett dödsbo som är ett bristbo, och således gör samma arbete 
som en god man, varför något förordande inte krävs i de fallen. 

Kammarkollegiet har till utredningen framfört att kollegiet inte 
upplever sig ha tillräckligt tydligt lagstöd för att bekosta en god 
mans arvode med medel ur Allmänna arvsfonden. I normalfallet 
accepterar den gode mannen att dennes arvode sätts ned om medel i 
boet saknas för att täcka arvodet. I de fall medel saknas i boet att helt 
eller delvis täcka den gode mannens arvode har det dock förekommit 
att medel ur Allmänna arvsfonden bekostat arvodet. Det är mycket 
sällan som det har uppstått en tvist mellan Kammarkollegiet och den 
gode mannen i en arvodesfråga. 

14.2.2 Begravningskostnader och kostnader 
för skötsel av gravplats 

Som utvecklats ovan ansvarar Kammarkollegiet för avvecklingen av 
ett dödsbo för vilket det saknas annan arvinge än Allmänna arvs-
fonden. I dödsbon som Kammarkollegiet svarar för att avveckla upp-
står i vissa fall frågan om Allmänna arvsfonden kan stå för kostnader 
förknippade med gravsättning.  

Det allmänna ska enligt 9 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) 
svara för gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats 
under en tid av 25 år. Det allmänna svarar också för bl.a. gravsätt-
ning, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet, samt lokal 
för begravningsceremoni. Utanför det allmännas ansvar faller sådana 
åtgärder som anskaffande av kista och gravsten, annonsering, anord-
nande av begravningsceremoni och minnesstund samt skötselåtagan-
den (prop. 1998/99:38 s. 99).  

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med grav-
sättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast 
var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i 
Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. För kostnaderna 
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har kommunen rätt till ersättning av dödsboet (5 kap. 2 § begrav-
ningslagen). 

Kostnader för begravning ska i första hand täckas av medel ur 
dödsboet efter den avlidne (se bl.a. RH 2010:43). Finns det inte 
medel i dödsboet som helt eller delvis täcker begravningskostna-
derna kan ekonomiskt bistånd sökas för kostnaderna. Bedömningen 
av om bistånd ska ges utgår alltså från de ekonomiska förhållandena 
i dödsboet och arvingarnas ekonomiska situation ingår inte i denna 
bedömning. Ansökan görs hos den avlidnes hemkommun. Av Social-
styrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd följer 
att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en 
värdig begravning. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 
bör i regel enligt de allmänna råden inte vara högre än ett halvt bas-
belopp. Socialstyrelsens råd är inte bindande, och bedömningen av 
vilka kostnader som kan ersättas och hur stor ersättning som högst 
ges kan skilja sig åt mellan olika kommuner. 

Rätten till en bestämd gravplats benämns gravrätt och utövas 
vanligen av anhöriga till den avlidne som har gravsatts på platsen. 
Gravrätten får utövas bara av den som i gravboken eller gravregistret 
är antecknad som innehavare av gravrätten (7 kap. 1 § begravnings-
lagen). Innehavaren av gravrätten ska hålla gravplatsen i ordnat och 
värdigt skick (7 kap. 3 §). En gravrätt får upplåtas till en juridisk 
person bara om det finns särskilda skäl för det (7 kap. 4 §). Gravrätts-
innehavare har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom grav-
platsen och om val av gravanordning, t.ex. gravsten (7 kap. 21 och 
26 §§).  

Av förarbetena till begravningslagen följer att Kammarkollegiet 
som remissinstans anförde att gravrätt ska kunna upplåtas till All-
männa arvsfonden. Lagstiftaren uttalade i anledning av detta följande 
(prop. 1990/91:10 s. 55 ff.).  

Jag anser i likhet med Kammarkollegiet att gravrätt också i vissa fall bör 
kunna upplåtas till Allmänna arvsfonden. Vad jag har erfarit ser arvs-
fonden i dag regelmässigt till att avlidna vars arv tillfaller fonden får en 
gravplats och att det betalas för skötseln av gravplatsen. Även om den 
personliga anknytningen saknas mellan arvsfonden och den avlidna, 
menar jag att arvsfonden, om den ordnar gravplats och gravskötsel, 
också bör kunna förvärva gravrätten till gravplatsen. 

Av 7 kap. 14 § begravningslagen följer vidare att om en gravrätts-
innehavare avlider får gravrätten gå över bara till någon som genom 
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släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till 
den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt 
inom gravplatsen. Gravrätten får också enligt bestämmelsen gå över 
till Allmänna arvsfonden i aktuellt fall. Som skäl till att fonden ska 
kunna överta gravrätten efter en avliden gravrättsinnehavare angavs 
i förarbetena till lagen att detta faller sig naturligt eftersom Allmänna 
arvsfonden regelmässigt åtar sig att betala kostnaderna för grav-
skötsel i de fall där arvet efter en avliden gravrättsinnehavare tillfaller 
fonden (prop. 1990/91:10 s. 110).  

Gravsättning i minneslund, askgravlund och liknande avser ingen 
bestämd gravplats och således kan inte en gravrätt förvärvas för en 
sådan plats. 

Kammarkollegiet har till utredningen framfört att i de fall All-
männa arvsfonden är arvinge till en avliden, vars dödsbo är ett bristbo, 
gravsätts ofta den avlidne i en minneslund, dvs. inte på en bestämd 
gravplats. Kostnader för gravsten och skötsel av gravplatsen aktuali-
seras således inte i detta fall. Det förekommer dock att Kammar-
kollegiet ställs inför frågan om den avlidne ska gravsättas i en familje-
grav, som den avlidne innehaft gravrätten till. Allmänna arvsfonden 
kan då enligt bestämmelserna i begravningslagen förvärva gravrätten, 
och på så sätt bli ansvarig för bl.a. skötsel av gravplatsen. Kammar-
kollegiet menar dock att det är oklart om kollegiet kan låta medel ur 
fonden bekosta skötseln av gravplatsen ifråga. Enligt uppgift från 
Kammarkollegiet rör det sig om cirka 40–60 fall per år där frågan om 
gravrätt aktualiseras i ett bristbo. Kostnaden förknippad med gravrätt 
i dessa fall uppskattas av kollegiet till cirka 400 000 kronor per år.  

14.3 Överväganden 

Bedömning: Allmänna arvsfonden är att se som uppdragsgivare 
till en god man som utses att företräda fonden i en boutredning 
för ett dödsbo i vilket fonden är delägare. Ersättning för den gode 
mannens arbete och kostnader förenade med uppdraget kan 
därmed täckas direkt med medel ur fonden, i de fall det i dödsboet 
saknas medel helt eller delvis härtill. Det finns inte behov av att 
detta kommer till uttryck i lag. 

Kostnader som är förknippade med en gravrätt som har för-
värvats av Allmänna arvsfonden, som t.ex. kostnader för årlig 
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gravskötsel, kan täckas av medel direkt ur fonden utan att under 
något skede belasta Kammarkollegiet. Detsamma bör gälla för 
andra kostnader förknippade med gravsättning och som inte kan 
täckas med medel ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt 
bistånd. Det finns inte skäl att reglera detta uttryckligt i lag. 

Skälen för bedömningen 

Kostnaden för gode mäns arvoden 

Av 20 § andra stycket lagen om Allmänna arvsfonden samt av 
regleringen i 18 kap. handelsbalken framgår att en god man som har 
utsetts att företräda fonden enligt 17 § har rätt till skälig ersättning 
för sitt arbete och kostnader som är förenade med uppdraget. Ett 
dödsbo är ett självständigt rättssubjekt vars förvaltning avser av-
veckla boet efter den avlidne. Det framstår därför som naturligt att 
det enskilda boet så långt det är möjligt ska bära sina egna kostnader 
för dess avveckling, vilket innefattar bl.a. kostnader för arvodet för 
den gode mannen.  

Enligt ovan redovisade förarbeten till nämnda bestämmelse är 
Kammarkollegiet att se som uppdragsgivare åt de gode män som 
utses av myndigheten att förvalta dödsbon för Allmänna arvsfon-
dens räkning. Visserligen är det Kammarkollegiet som har till upp-
gift att utse en god man att företräda Allmänna arvsfonden vid bo-
utredningen i det dödsbo i vilket fonden är delägare. Den gode 
mannens uppdrag är dock enligt lagtextens lydelse att företräda fon-
den, och således inte Kammarkollegiet, i avvecklingen av ett dödsbo. 
Mot bakgrund av det sagda framstår det som mer naturligt att All-
männa arvsfonden är att betrakta som uppdragsgivare till den gode 
mannen än att Kammarkollegiet skulle ha den rollen. Övervägande 
skäl talar därför för att Allmänna arvsfonden är att se som upp-
dragsgivare till den gode mannen.  

Eftersom Kammarkollegiet inte är uppdragsgivare är det en teore-
tisk fråga om kostnaden för en god mans arvode som inte täcks av 
medel ur dödsboet skulle vara en sådan kostnad för avveckling av 
dödsbon som Kammarkollegiet har rätt till ersättning till med medel 
ur fonden enligt 30 § lagen om Allmänna arvsfonden. Kostnaden ska 
således inte ingå i Kammarkollegiets kostnader för vilka regeringen 
bestämmer ramarna för enligt 20 a § förordningen om Allmänna 
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arvsfonden. I de fall en god mans arvode inte täcks av medel ur det 
dödsbo som denne är utsedd att förvalta är det alltså i stället All-
männa arvsfonden i egenskap av uppdragsgivare som ska ersätta den 
gode mannen för dennes arbete och kostnader förenade med upp-
draget enligt 17 § lagen om Allmänna arvsfonden. Kostnaden för 
arvoden som inte täcks av medel i det enskilda dödsboet kan därmed 
täckas direkt med medel ur fonden. Det finns inte behov att reglera 
detta förhållande i lag, utan det är tillräckligt att det framgår av lagen 
om Allmänna arvsfonden att bestämmelserna om sysslomän i 18 kap. 
handelsbalken gäller för de gode män som utses att företräda fonden 
vid avvecklingen av ett dödsbo. 

Begravningskostnader och kostnader för gravskötsel 

Det är vanligast förekommande att en avliden för vilken Allmänna 
arvsfonden är arvinge gravsätts i en minneslund när boet efter den 
avlidne är ett bristbo. För gravplatser i minneslund finns det inte 
någon gravrätt och för skötseln svarar kyrkogårdsförvaltningen eller 
motsvarande. I dessa fall torde det dock kunna uppstå kostnader för 
gravsättningen som inte täcks av det allmännas ansvar vid begravning.  

I de fall det finns en familjegrav som den avlidne kan gravsättas i 
och som denne har gravrätt till kan Allmänna arvsfonden överta 
gravrätten till graven. Med detta följer dock åtagande att sköta gra-
ven, varvid kostnader för detta uppkommer. Kostnader för t.ex. 
inskription i befintlig gravsten kan också uppkomma i dessa fall.  

Om det i ett dödsbo där Kammarkollegiet svarar för avvecklingen 
saknas medel för att täcka de begravningskostnader som det all-
männa inte svarar för, kan dödsboet få ekonomiskt bistånd enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd. Enligt uppgift från Kammarkollegiet 
förekommer det att det söks bistånd för begravningskostnader när 
det inte finns medel till detta i dödsboet. Ett sådant bistånd är dock 
begränsat och det maximala biståndsbeloppet kan variera mellan 
olika kommuner. Bistånd torde inte heller ges för en återkommande 
årlig kostnad för skötsel av graven.  

Om medlen i boet inte täcker kostnader för begravning och 
skötsel av en bestämd gravplats för vilken Allmänna arvsfonden har 
gravrätt uppstår frågan om sådan kostnad kan täckas av medel ur 
Allmänna arvsfonden.  
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Det inflyter stora summor i Allmänna arvsfonden varje år och 
fondens bokförda värde uppgår till flera miljarder kronor i dagsläget. 
Anständighetsskäl talar starkt för att en avliden som saknar andra 
arvingar än Allmänna arvsfonden och som innehar en gravrätt till en 
familjegrav ska kunna gravsättas i den graven särskilt om den avlidne 
har önskat detta. Att personer skulle gravsättas i en minneslund 
endast p.g.a. att kostnaderna förknippade med gravrätten inte skulle 
kunna ersättas med medel ur Allmänna arvsfonden framstår därför 
som orimligt. Det finns visserligen sannolikt fall där en avliden som 
har arvingar men där medel saknas i dödsboet för kostnader för-
knippade med en gravrätt i t.ex. en gemensam familjegrav gravsätts i 
en minneslund eller liknande p.g.a. att det saknas medel att täcka 
kostnader som följer av gravrätten. Denna omständighet bör dock 
inte hindra att Allmänna arvsfonden står för de kostnader som är 
förknippade med en gravrätt i de fall det är aktuellt att gravsätta en 
avliden i en familjegrav. Enligt uppgift från Kammarkollegiet rör det 
sig vidare om ett begränsat antal fall per år där frågan om gravrätt 
aktualiseras när det gäller bristbon. Mot bakgrund av det sagda bör 
alltså kostnader förknippade med en gravrätt som Allmänna arvs-
fonden har övertagit eller andra begravningskostnader täckas med 
medel ur fonden, om medel saknas i det enskilda dödsboet. Frågan 
är då om kostnader förknippade med gravrätt och gravsättning ska 
ses som en kostnad som Kammarkollegiet har för avvecklingen av 
dödsbon, eller om kostnaderna ska finansieras med medel direkt ur 
fonden. 

Av förarbetena till 30 § lagen om Allmänna arvsfonden, som 
reglerar Kammarkollegiets rätt till ersättning för kostnader för att 
företräda och förvalta fonden, behandlas inte frågan om kostnader 
som är förenade med en gravrätt som Allmänna arvsfonden innehar 
eller andra begravningskostnader kan täckas av medel ur fonden.  

Kammarkollegiets har till uppgift att avveckla dödsbon, och har 
rätt till kostnadstäckning genom medel ur fonden för kostnader 
förknippade med denna uppgift. En gravrätt efter en avliden kan enligt 
nämnda bestämmelser i begravningslagen emellertid förvärvas av 
Allmänna arvsfonden som det självständiga rättssubjekt fonden är, och 
således inte av Kammarkollegiet. Eftersom gravrätten tillkommer All-
männa arvsfonden bör kostnader som är förknippade med gravrätten, 
som t.ex. kostnader för årlig gravskötsel, täckas av medel direkt ur 
fonden. Kostnaderna har inte heller några beröringspunkter med 
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själva avvecklingen av den avlidnes dödsbo. Kostnader förknippade 
med en gravrätt ska alltså inte ses som en kostnad för Kammar-
kollegiet i dess arbete med att avveckla ett dödsbo och bör därmed 
inte under något skede belasta Kammarkollegiet. Andra kostnader 
förknippade med gravsättning och som inte kan täckas med medel 
ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt bistånd bör inte heller 
ses som kostnader förknippade med Kammarkollegiets uppgift att 
avveckla dödsbon, utan de är, i likhet med kostnader som rör själva 
gravrätten, snarare hänförliga till Allmänna arvsfonden som sådan, i 
egenskap av fondens ställning som enda arvinge och dödsbodelägare. 
Sådana kostnader bör därför också kunna täckas med medel direkt 
ur fonden. Någon uttrycklig lagreglering framstår inte som behövlig. 
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15 Redovisningsfrågor 

15.1 Inledning 

Regler om redovisning och årlig revision för myndigheter som lyder 
direkt under regeringen finns i förordningen (2000:605) om års-
redovisning och budgetunderlag. Arvsfondsdelegationen är enligt 7 § 
förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden undantagen från 
det regelverket. Arvsfondsdelegationen ska dock varje år före mars 
månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med 
en samlad redovisning av myndighetens stödgivning ur Allmänna 
arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret (8 § för-
ordningen om Allmänna arvsfonden). 

Regeringen ska enligt 31 § lagen (1994:243) om Allmänna arvs-
fonden varje år före juni månads utgång lämna redovisning till riks-
dagen av hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd ur 
fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den 
kommande inriktningen av stödet. Redovisningsdatumet innebär att 
regeringens redovisning lämnas till riksdagen i anslutning till riks-
dagens sommaruppehåll. 

Mot den angivna bakgrunden ska vi analysera och bedöma 

• om Arvsfondsdelegationen fortsatt bör undantas från kravet att 
lämna årsredovisning, och vid behov, föreslå en annan ordning, 
och 

• om det är lämpligt att ändra tidpunkten för överlämnandet av redo-
visningen till riksdagen och, om så bedöms vara fallet, motivera och 
föreslå en annan tidpunkt för överlämnandet. 
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15.2 Nuvarande reglering 

15.2.1 Myndigheters redovisningsskyldighet 

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska de 
myndigheter som lyder omedelbart under regeringen varje år lämna 
en årsredovisning till regeringen som ska ge underlag för regeringens 
uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksam-
het. Myndigheterna ska enligt förordningen också ge det underlag 
Ekonomistyrningsverket (ESV) behöver för årsredovisningen för 
staten. Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om vad myndig-
heternas årsredovisningar ska innehålla, vissa grundläggande redovis-
ningsprinciper samt värderingsregler.  

En myndighets årsredovisning ska enligt förordningen om års-
redovisning och budgetunderlag bestå av resultatredovisning, resulta-
träkning, balansräkning, anslagsredovisning, och noter (2 kap. 4 §). 
I förordningen finns som nämnts grundläggande redovisningsprin-
ciper. I 2 kap. 5 § anges att årsredovisningen ska upprättas på ett 
överskådligt sätt. Enligt 2 kap. 6 § ska årsredovisningens delar upp-
rättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning, dvs. årsredovisningen ska upprättas i enlighet med god 
redovisningssed.  

Myndigheter som omfattas av förordningens bestämmelser ska 
senast den 22 februari varje lämna en årsredovisning till regeringen 
avseende det senast avslutade räkenskapsåret (2 kap. 1 §). Senast den 
15 februari varje år ska myndigheten lämna det underlag ESV behö-
ver för årsredovisningen för staten (2 kap. 3 §). Myndigheten ska 
senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen, som 
bl.a. ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksam-
heten de tre närmast följande budgetåren (9 kap. 3 § första stycket). 

ESV och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till 
regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det 
närmast föregående budgetåret (2 § förordningen [2011:231] om 
underlag för årsredovisning för staten). 
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15.2.2 Regeringens redovisningsskyldighet 

Regeringens redovisningsskyldighet regleras i 10 kap. budgetlagen 
(2011:203). Enligt budgetlagen är regeringen redovisningsskyldig 
inför riksdagen för de tillgångar som regeringen förvaltar och för-
fogar över. Redovisningsskyldigheten omfattar även den verksamhet 
som bedrivs av staten samt statens skulder och övriga ekonomiska 
åtaganden (10 kap. 1 § nämnda lag).  

Årsredovisningen för staten grundas som framgått ovan på de 
statliga myndigheternas årsredovisningar och upprättas enligt detal-
jerade krav i 10 kap. 6 § budgetlagen, som bl.a. anger att årsredovis-
ningen ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, en finan-
sieringsanalys och noter. Resultaträkningen, balansräkningen och 
finansieringsanalysen ska som huvudregel omfatta statens samtliga 
intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som 
påverkar statens nettoupplåning (10 kap. 7 § första stycket budget-
lagen).  

Regeringen ska senast den 15 april året efter budgetåret lämna års-
redovisningen för staten till riksdagen (10 kap. 5 § budgetlagen).  

15.2.3 Riksrevisionens granskning 

Riksrevisionen har till uppgift att granska den verksamhet som 
bedrivs av bl.a. myndigheter under regeringen. Bestämmelser om 
denna granskning finns i lagen (2002:1022) om revision av statlig 
verksamhet m.m. Riksrevisionen ska enligt nämnda lag utföra dels 
effektivitetsrevision (2 och 4 §§) och dels årlig revision (3 och 5 §§). 
Effektivitetsrevision ska främst ta sikte på förhållanden med anknyt-
ning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verk-
samhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna 
i allmänhet (4 §). Granskningen av årsredovisningar har enligt 5 § till 
syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning 
är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande. Denna granskning ska ske 
enligt god revisionssed. Av god revisionssed följer att en revisor ska 
granska att årsredovisningen upprättas enligt tillämpligt regelverk.  
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15.2.4 Regelverket för Allmänna arvsfonden 
och Arvsfondsdelegationen 

Allmänna arvsfonden 

Redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfondens medel 

Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital är sedan 2012 under-
ställd Fonddelegationen, som är ett särskilt beslutsorgan för kapital-
förvaltningen vid Kammarkollegiet (11 a § förordningen om Allmänna 
arvsfonden). Enligt Fonddelegationens instruktioner förvaltar Kam-
markollegiet fondens kapital. 

Lagen om Allmänna arvsfonden saknade i sin tidigare lydelse egna 
regler om redovisning eller revision av fonden. Mot denna bakgrund 
och då Allmänna arvsfonden inte heller omfattades av andra generella 
regler om revision för juridiska personer fann regeringen att Allmänna 
arvsfonden i någon form ska vara föremål för revision. Regeringen 
uttalade följande i förarbetena till den nuvarande bestämmelsen i 
16 a § lagen om Allmänna arvsfonden (prop. 2002/03:136 s. 22). 

Skälen till detta är dels Allmänna arvsfondens stora tillgångar, dels att 
det krävs en ansvarsfull förvaltning av de medel som efterlämnats till 
Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet svarar för kapitalförvaltningen 
av Allmänna arvsfonden men lämnar i dag inte någon särskild redo-
visning över denna. Därmed sker inte heller någon närmare granskning 
av förvaltningen.  

Regeringen föreslog därför att Kammarkollegiet varje år i sin årsredo-
visning skulle lämna en redovisning till regeringen upprättad enligt de 
bestämmelser som gäller på det statliga området.  

Socialutskottet hade emellertid i sitt betänkande (2003/04:SoU3 
s. 9) invändningar mot lagförslagets utformning. Utskottet in-
stämde i att det är lämpligt att Riksrevisionen granskar Kammar-
kollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfondens 
tillgångar. Enligt vad utskottet erfarit kunde det dock medföra pro-
blem att i samma årsredovisning redogöra för två olika självständiga 
juridiska personer. För att undvika eventuella tillämpningsproblem 
ansåg utskottet därför att Kammarkollegiets redovisning för förvalt-
ningen av Allmänna arvsfonden fonden ska lämnas i samband med 
kollegiets årsredovisning men alltså åtskild från denna. Mot bak-
grund av denna lösning anförde utskottet att det krävdes att en sär-
skild bestämmelse om Riksrevisionens granskning förs in i lagen. 
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Samtidigt ansåg utskottet att uttrycket kapitalförvaltningen reger-
ingens lagförslag skulle ersättas av uttrycket förvaltningen, då det 
senare uttrycket har en något vidare innebörd. 

Av 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden framgår således att 
Kammarkollegiet varje år till regeringen ska lämna en redovisning för 
förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade 
räkenskapsåret, vilken ska lämnas i samband med Kammarkollegiets 
årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 
5 § lagen om revision vid statlig verksamhet m.m. granska redovis-
ningen. Av 31 § andra stycket samma lag följer att Kammarkollegiets 
redovisning för förvaltningen av fonden ska fogas till regeringens redo-
visning till riksdagen (mer om regeringens redovisning, se nedan).  

I lagen om Allmänna arvsfonden finns inte någon ledning om vad 
som avses med begreppet redovisning. I förarbetena till bestämmelsen 
i 16 a § anges att bestämmelserna i donationsförordningen (1998:140) 
om en myndighets förvaltning av egendom som tillhör en stiftelse 
bör kunna användas till ledning för vad redovisningen ska innehålla, 
vilka bl.a. anger att en samlad redovisning ska lämnas för valda 
placeringsformer och avkastningen. Regeringen avsåg därför att göra 
en ändring i den dåvarande förordningen om Allmänna arvsfonden 
så att det skulle framgå att donationsförordningen bör tillämpas på 
Kammarkollegiets redovisning för kapitalförvaltningen av Allmänna 
arvsfondens tillgångar (prop. 2002/03:136 s. 23 och 37 f.). Någon 
sådan ändring gjordes dock inte och någon motsvarande bestäm-
melse fanns inte heller i den nuvarande förordningen om Allmänna 
arvsfonden som trädde i kraft 2004.  

År 2014 tillkom 11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden 
(nuvarande 11 b § första stycket), som tillämpades första gången för 
räkenskapsåret 2014. Förändringen innebär att redovisningen ska 
innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade 
i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Årsredovisnings-
lagen är redovisningsmässigt och juridiskt att betrakta som en ram-
lag. Detta innebär att lagen inte ensamt tillräckligt väl ger vägledning 
för hur en redovisning ska upprättas för att uppfylla kravet på god 
redovisningssed. Enligt god redovisningssed behövs ett komplette-
rande regelverk till årsredovisningslagen för upprättande av balans-
räkning, resultaträkning och noter. Ett sådant kompletterande regel-
verk saknades i den ursprungliga lydelsen i nämnda paragraf. För att 



Redovisningsfrågor SOU 2018:70 

286 

uppfylla årsredovisningslagens krav på balansräkning, resultaträk-
ning och noter har Kammarkollegiet fram t.o.m. räkenskapsåret 
2016 upprättat årsredovisning med tillämpning av Bokföringsnämn-
dens uttalande BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser som 
kompletterande regelverk. Detta eftersom Kammarkollegiet har funnit 
att Allmänna Arvsfonden har stora likheter med en stiftelse, och då 
särskilt en avkastningsstiftelse (skr. 2016/17:211 s. 60). 

Riksrevisionen uttalade i sin revisionsrapport avseende Kammar-
kollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden för 
räkenskapsåret 2016 följande om redovisningsreglerna för förvaltningen 
av Allmänna arvsfonden (beslut 2017-03-30, dnr 3.1.2-2016-0446, s. 1). 

Kammarkollegiet ska enligt 11 b förordningen (2004:484) om Allmänna 
arvsfonden avlämna en redovisning för Allmänna arvsfonden i vilken 
balansräkning, resultaträkning och noter ska upprättas enligt årsredo-
visningslagen. Någon närmare precisering av vilket underliggande regel-
verk som ska tillämpas framgår dock inte. Då Allmänna arvsfonden är 
en unik associationsform skapar detta en tveksamhet vilket under-
liggande regelverk som är tillämpligt. Vidare ger lagen (1994:243) om 
Allmänna arvsfonden inte klarhet i vad som exakt avses med ”redovis-
ning”. Den redovisning som Kammarkollegiet avlämnar utgör därför 
inte en årsredovisning även om den i sin utformning kan påminna om 
en årsredovisning.  

I revisionsrapporten (s. 2) ifrågasatte Riksrevisionen om det är lämp-
ligt att redovisa i enlighet med uttalandet BFN U 95:3 som om All-
männa arvsfonden vore en avkastningsstiftelse. Riksrevisionen anförde 
i rapporten att revisonen till Kammarkollegiet har framfört syn-
punkten att tillämpat redovisningsregelverk inte tycks vara det mest 
lämpliga för att ge en så korrekt och rättvisande bild som möjligt av 
Allmänna arvsfondens verksamhet samt att Allmänna arvsfonden 
uppvisar större likheter med en insamlingsstiftelse, varför det vore 
mer rimligt att Kammarkollegiet tillämpar regelverk för insamlings-
stiftelser. Mot bakgrund av den då förevarande osäkerheten i norm-
givningen för Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av 
Allmänna arvsfonden är det dock enligt Riksrevisionen svårt att säga 
att det med nuvarande redovisning inte går att i huvudsak följa för-
valtningens resultat och ställning. Riksrevisionen uttalade sig därför 
inte med reservation i revisionsberättelsen för redovisningen av för-
valtningen av Allmänna arvsfonden för räkenskapsåret 2016 utan 
endast med en upplysning av särskild betydelse.  
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I revisionsberättelsen för Kammarkollegiets redovisning för för-
valtningen av Allmänna arvsfonden 2016 (beslut 2017-03-21, 
dnr 3.1.2-2016-0446, s. 1) uttalade Riksrevisionen, förutom den 
nämnda upplysningen, att Kammarkollegiet i alla väsentliga avse-
enden har: 

• upprättat redovisningen för Allmänna arvsfonden enligt årsredo-
visningslagen med tillämpning av BFN U 95:3 Redovisning i 
avkastningsstiftelser. 

• gett en rättvisande bild av Kammarkollegiets redovisning för 
förvaltningen av Allmänna arvsfondens ekonomiska resultat, 
finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2016. 

• lämnat en redovisning för förvaltningen som är förenlig med och 
stödjer en rättvisande bild i redovisningen som helhet.  

Den 1 mars 2018 infördes en ny bestämmelse i förordningen av 
Allmänna arvsfonden, av vilken det följer att vid upprättandet av 
balansräkning, resultaträkning och noter ska Allmänna arvsfonden 
betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att 
ur avkastningen lämna bidrag, dvs. en avkastningsstiftelse (11 b § 
andra stycket nämnda förordning).  

På grund av denna regeländring och Riksrevisionens uttalanden 
finns det skäl att här beröra de olika stiftelseformerna avkastnings-
stiftelse och insamlingsstiftelse och de redovisningsregler som gäller 
för de olika stiftelseformerna.  

En avkastningsstiftelse kan enligt Skatteverket kännetecknas enligt 
följande.1 

En avkastningsstiftelse tillgodoser sitt syfte genom att ur den löpande 
avkastningen dela ut kontanta bidrag. Stiftelsens förmögenhet består 
oftast av värdepapper eller banktillgodohavanden. Förmögenheten ska 
vara godtagbart placerad och stiftelsen får i princip inte förbruka medel 
för annat än till förmån för det syfte och den destinatärskrets som 
stiftaren bestämt.  

En insamlingsstiftelse å sin sida kännetecknas av att den bildas 
genom att en eller flera stiftare förordnar att pengar, som inflyter 
efter ett upprop av dem, ska som en självständig förmögenhet främja 
ett bestämt och varaktigt ändamål och någon åtar sig att ta emot 

                                                                                                                                                               
1 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/1735.html 
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pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet (11 kap. 1 § 
stiftelselagen [1994:1220]). En insamlingsstiftelse ska som regel 
under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda 
minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål (11 kap. 
2 a § samma lag). 

En stiftelse som uppfyller förutsättningarna för en insamlings-
stiftelse enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen är bokföringsskyldig oavsett 
värdet på dess tillgångar (2 kap. 3 § bokföringslagen [1999:1078]). 
En avkastningsstiftelse är enligt samma bestämmelse bokförings-
skyldig om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon 
kronor.  

En stiftelse som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 3 § bokför-
ingslagen ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskaps-
året med en årsredovisning (6 kap. 1 § 5 samma lag).  

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska 
årsredovisningen i en stiftelse upprättas enligt ett s.k. K-regelverk. 
Bokföringsnämnden, BFN, har sedan 2004 arbetat med att ta fram 
samlade regelverk2 för årsbokslut och årsredovisning, det så kallade 
K-projektet. Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovis-
ning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader ska värderas. Ett K-regelverk ska tillämpas i 
sin helhet. Det innebär att andra allmänna råd, rekommendationer 
eller specifika uttalanden inte för tillämpas vid upprättandet av års-
redovisning, årsbokslut eller koncernredovisning, om det inte spe-
cifikt anges i K-regelverket. 

Stiftelser som tidigare redovisat enligt äldre regelverk måste välja 
antingen regelverken K2 eller K3 för räkenskapsår som inleds efter 
den 31 december 2016.3 Vilket regelverk som ska väljas beror på 
stiftelsens storlek.  

En stiftelse ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3) när den ska upprätta sin 
årsredovisning (BFNAR 2012:1 punkt 1.3) om stiftelsen är ett större 
                                                                                                                                                               
2 De regler som BFN publicerar i BFNAR utgör allmänna råd. Formellt är allmänna råd inte 
bindande föreskrifter. I bokföringslagen ges BFN ansvaret för utvecklandet av god redo-
visningssed. Enligt regeringens förordning med instruktion för BFN ska myndigheten ut-
arbeta allmänna råd inom dess ansvarsområde. Myndighetens allmänna råd får därför normalt 
anses ge uttryck för vad som är den goda sed som enligt bokföringslagen och årsredovis-
ningslagen ska följas. Ett företag kan därför bara undantagsvis avvika från de allmänna råden, 
utan att samtidigt bryta mot lag. 
3 För räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2017 kan stiftelsen välja mellan att 
tillämpa K3 och BFN:s äldre normgivning inklusive BFN:s uttalande BFN U 95:3 Redovis-
ning i avkastningsstiftelser. 
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företag enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen eller är ett moderföretag 
i en större koncern. Med större företag avses företag enligt 1 kap. 3 § 
årsredovisningslagen som uppfyller mer än ett av följande villkor 
under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

• Företaget har fler än 50 anställda i medeltal.  

• Företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning. 
Med balansomslutning avses värdet av företagets tillgångar enligt 
balansräkningen (Bokföringsnämndens allmänna råd [BFNAR 
2006:11] om gränsvärden punkt 5b). 

• Företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 
Nettoomsättningen omfattar intäkter från försålda varor och 
utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet 
(1 kap. 3 § första stycket 3 årsredovisningslagen). Bokförings-
skyldiga ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser 
m.fl. ska lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande 
intäkter till nettoomsättningen (BFNAR 2006:11 punkt 11a). Av 
kommentaren till punkt 11a framgår att andra liknande intäkter 
kan vara anslag från stat och kommun, förvärv på grund av testa-
mente och avgifter som medlemmar i t.ex. en samfällighets-
förening betalar till föreningen. 

Det är endast stiftelser som är ett mindre företag, dvs som inte 
uppfyller kraven på ett större företag enligt 1 kap. 3 § årsredovis-
ningslagen, och som inte är ett moderföretag i en mindre koncern 
som upprättar koncernredovisning, som får tillämpa Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre 
företag (K2) i stället för K3-regelverket när de ska upprätta sin års-
redovisning.  

En stiftelse av Allmänna arvsfondens storlek uppfyller kraven på 
ett större företag eftersom balansomslutningen och nettoomsätt-
ningen under de senaste två åren har överstigit de gränsvärden som 
anges i 1 kap. 3 § årsredovisningslagen.4 En sådan stiftelse ska 
tillämpa K3-regelverket vid upprättandet av årsredovisning, oavsett 
om stiftelsen är en insamlingsstiftelse eller en avkastningsstiftelse.  
                                                                                                                                                               
4 Allmänna arvsfondens tillgångar uppgick för räkenskapsåret 2017 till 6 014 miljoner kronor 
i bokfört värde. Till fonden inflöt för 2017 804,5 miljoner kronor netto och för 2016 
630,6 miljoner kronor. I Allmänna arvsfondens nettoomsättning får sägas ingå de medel som 
influtit i fonden från dödsbon som saknar annan arvinge än fonden (se BFNAR 2006:11 
punkt 11a). 
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K3-regelverket innehåller 37 kapitel, varav de 34 första innehåller 
allmänna regler som gäller för alla som ska tillämpa regelverket. 
kap. 36 är ett särskilt kapitel för stiftelser och företag som drivs 
under stiftelseliknande former.  

Samma regler ska således tillämpas för en insamlingsstiftelse som 
för en avkastningsstiftelse. I kap. 36 finns dock några särskilda regler 
för just avkastningsstiftelser. Här redogörs översiktligt för dessa 
regler.  

En gåva ska som huvudregel redovisas som intäkt när den erhålls 
(p. 36.12). I en avkastningsstiftelse får en gåva som inte får förbrukas 
för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt. En sådan gåva ska 
redovisas direkt mot eget kapital när gåvan erhålls (p. 36.13).  

Med lämnade bidrag avses en transaktion i vilken en stiftelse 
lämnar en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte 
(p. 36.17). Ett lämnat bidrag ska i normalfallet redovisas som skuld 
när beslut om bidraget har fattats (p. 36.18). I en avkastningsstiftelse 
ska dock ett lämnat bidrag redovisas som en minskning av eget 
kapital (p. 36.19). I juridisk person ska en stiftelse, om inte stiftelse-
förordnandet anger något annat, dela in eget kapital i bundet respek-
tive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska man redovisa sådant 
kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet (p. 36.34). En 
avkastningsstiftelse ska i juridisk person redovisa lämnade bidrag 
mot fritt eget kapital (p. 36.35). Reglerna innebär att ett bidrag som 
lämnas av en stiftelse ska redovisas som kostnad och skuld när ett 
beslut om bidraget har fattats. I en avkastningsstiftelse ska bidraget 
bokas mot fritt eget kapital, dvs. det fria kapitalet ska minskas i 
motsvarande mån. I övriga stiftelser ska dock lämnade bidrag bokas 
som en kostnad när det har utbetalts.  

Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvs-
fonden för räkenskapsåret 2017 har upprättats i enlighet med K3-
regelverket som kompletterande regelverk. Det är första året som 
detta regelverk har kunnat tillämpas för redovisning av förvaltningen 
av fonden i enlighet med vad som följer av BFN:s råd om tillämp-
ningen av K3-regelverket. Riksrevisionen har inte lämnat någon revi-
sionsrapport i fråga om Kammarkollegiets redovisning av förvalt-
ningen av Allmänna arvsfonden för räkenskapsåret 2017. I revisions-
berättelsen för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av 
Allmänna arvsfonden 2017 (beslut 2018-03-21, dnr 3.1.2-2017-0511, 
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s. 1) har Riksrevisionen dock uttalat att Kammarkollegiet i alla väsent-
liga avseenden har: 

• upprättat redovisningen för Allmänna arvsfonden enligt årsredo-
visningslagen med tillämpning av BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

• gett en rättvisande bild av Kammarkollegiets redovisning för för-
valtningen av Allmänna arvsfondens ekonomiska resultat, finansi-
ering och finansiella ställning per den 31 december 2017. 

• lämnat en redovisning för förvaltningen som är förenlig med och 
stödjer en rättvisande bild i redovisningen som helhet. 

Något särskilt uttalande angående redovisningen av förvaltningen av 
fonden gjordes inte i denna revisionsberättelse, till skillnad från det 
föregående årets revisionsberättelse. 

Kammarkollegiets årsredovisning 

Kammarkollegiet är sedan 2010 värdmyndighet för Arvsfondsdele-
gationen och utför administrativa och handläggande uppgifter åt 
Arvsfondsdelegationen (2 a § förordningen om Allmänna arvsfon-
den). Kammarkollegiet förser således Arvsfondsdelegationen med 
bl.a. ett kanslistöd för detta ändamål. Av myndighetsförordningen 
(2007:515) följer att Kammarkollegiet ansvarar inför regeringen för 
de administrativa eller handläggande uppgifter som kollegiet ska sköta 
åt Arvsfondsdelegationen (18 § första stycket). 

I Kammarkollegiets årsredovisning redovisas kollegiets uppgifter 
att bevaka Allmänna arvsfondens rätt, förvalta fondens kapital samt 
erbjuda kanslistöd till Arvsfondsdelegationen. Samtliga uppgifter 
finansieras av medel ur fonden. Medel ur Allmänna arvsfonden täcker 
alltså Kammarkollegiets kostnader för bl.a. förvaltning och administra-
tion av dödsboavveckling, hanteringen av återkravsärenden, fondför-
valtning och utbetalningar av projektmedel. Medel ur fonden täcker 
på samma sätt kostnaderna för handläggning av projektansökningar 
och projektredovisningar inkomna till Arvsfondsdelegationen samt 
för controller-, kommunikations- och utvärderingsverksamhet.  

Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur All-
männa arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta 
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och företräda fonden ska betalas med högst de belopp som reger-
ingen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning 
av vad som är rimliga administrativa kostnader i förhållande till 
Allmänna arvsfondens medel (20 a § första stycket förordningen om 
Allmänna arvsfonden). Varje år ska ett kostnadsförslag för kom-
mande års verksamhet lämnas in till regeringen. Tidigare lämnade 
både Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen in var sitt underlag 
till regeringen senast oktober varje år. Från och med 2017 ska dock 
Kammarkollegiet senast i augusti varje år lämna ett kostnadsförslag för 
det kommande årets verksamhet. När det gäller kostnader för för-
delning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet sam-
råda med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas. 
I fråga om kostnader för att förvalta Allmänna arvsfondens kapital ska 
dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet 
senast i oktober varje år (20 a § andra stycket förordningen om All-
männa arvsfonden).  

Arvsfondsdelegationen 

Arvsfondsdelegationen är en egen myndighet direkt under reger-
ingen och tillhör gruppen nämndmyndigheter. Kammarkollegiet är 
som nämnts ovan värdmyndighet för Arvsfondsdelegationen. Delega-
tionen har således varken egen personal eller egen ekonomi.  

Bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budget-
underlag är inte tillämpliga för Arvsfondsdelegationen (7 § förord-
ningen om Allmänna arvsfonden). Sådana undantag kan göras för 
nämnder och liknande myndigheter som inte har någon egen ekonomi 
att redovisa.  

Arvsfondsdelegationens verksamhet styrs inte av något årligt 
regleringsbrev. I detta sammanhang kan det nämnas att Arvsfonds-
delegationens verksamhet inte heller berörs i regleringsbrevet för 
Kammarkollegiet.5 I stället styrs Arvsfondsdelegationens verksam-
het av ändamålsbestämmelsen i lagen om Allmänna arvsfonden samt 

                                                                                                                                                               
5 I det årliga regleringsbrevet avseende Kammarkollegiet nämns dock Allmänna arvsfonden 
och verksamheten på kanslifunktionen. I regleringsbrevet för budgetåret 2018 anges att 
Kammarkollegiet, utöver redovisning av kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens 
rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfonds-
delegationen, ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att 
effektivisera verksamheten. 
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regeringens prioriteringar för det kommande året som anges i reger-
ingens skrivelse till riksdagen.  

2000 års arvsfondsutredning (SOU 2002:19 s. 86) övervägde frågan 
om Arvsfondsdelegationen skulle åläggas att lämna årsredovisning. 
Utredningen fann dock att undantaget från kravet att lämna årsredo-
visning skulle bestå och anförde att det är onödigt betungande att 
kräva att Arvsfondsdelegationen, som saknar egen personal och 
ekonomi, ska lämna en fullständig årsredovisning. Utredningen före-
slog i stället att Arvsfondsdelegationen skulle lämna en årlig redogö-
relse i form av en verksamhetsberättelse till regeringen som ett under-
lag för den sammanhållna redovisningen till riksdagen. Utredningen 
konstaterade vidare att Arvsfondsdelegationens verksamhet kom-
mer att omfattas av Riksrevisionens granskning och förutsatte att de 
revisorer som kommer att ha ansvar för Arvsfondsdelegationen även 
granskar den årliga verksamhetsberättelsen med stödredovisningen. 

Regeringen delade i efterföljande proposition (prop. 2002/03:136 
s. 25) utredningens bedömning att Arvsfondsdelegationen även 
fortsättningsvis bör undantas från kravet att lämna årsredovisning, 
och att delegationen i stället ska överlämna en årlig verksamhets-
berättelse till regeringen. Regeringen uttalade att verksamhetsberät-
telsen bör utgöra en samlad redovisning som bl.a. omfattar stöd-
fördelningen. Regeringen poängterade att verksamhetsberättelsen 
bör innehålla alla myndigheters arbete med stödgivning med medel 
ur Allmänna arvsfonden, dvs. inte bara Arvsfondsdelegationens stöd-
givning utan en samlad bild av allt stöd som utgått under året, dvs. även 
det stöd som beviljats av andra myndigheter ur Allmänna arvs-
fonden. Vidare menade regeringen att verksamhetsberättelsen kan 
utgöra regeringens underlag för den årliga skrivelsen till riksdagen 
samt underlag för revision av Arvsfondsdelegationens verksamhet. 

I fråga om revision av Arvsfondsdelegationens verksamhet ut-
talade regeringen följande (prop. 2002/03:136 s. 25).  

Det finns inga hinder för vare sig Riksrevisionsverket eller Riksrevi-
sionen att granska Arvsfondsdelegationen. Det kan däremot endast bli 
fråga om effektivitetsrevision – dvs. att ändamål och åtaganden uppfyllts 
på ett effektivt sätt – eftersom Arvsfondsdelegationen är undantagen 
från kravet att lämna årsredovisning. 
    Regeringen anser dock att det inte finns skäl att ställa krav på att 
Arvsfondsdelegationen skall avge en årsredovisning. Som tidigare nämnts 
saknas det motiv för detta. De förslag som lämnas och de bedömningar 
som görs i denna proposition är i stället ämnade att öppna insynen i all 
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den verksamhet som bedrivs med medel ur Allmänna arvsfonden. 
Förslagen ger även sammantaget förutsättningar för en samlad revision. 

Mot den redovisade bakgrunden följer det således av 8 § förord-
ningen om Allmänna arvsfonden att Arvsfondsdelegationen varje år 
före mars månads utgång ska lämna en verksamhetsberättelse till 
regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning 
ur Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räken-
skapsåret.  

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse ska alltså redo-
visa stödgivningen ur fonden. I detta sammanhang kan nämnas att 
det under mycket lång tid inte har förekommit att någon annan 
myndighet beslutar om stöd ur fonden, varför berättelsen i prakti-
ken omfattar stödgivningen beslutad av delegationen. I verksam-
hetsberättelsen redogör Arvsfondsdelegationen för olika områden i 
myndighetens verksamhet. I verksamhetsberättelsen för 2017 beskrivs 
bl.a. fördelningen av stöd utifrån antal stödbeslut i fråga om projekt- 
respektive lokalstöd; i denna redogörelse ingår bl.a. bifallsfrekvens, 
fördelningen av stödbeslut mellan fondens målgrupper och mellan 
olika projektändamålen inom varje målgrupp samt regional fördel-
ning av stöd. Redogörelsen om fattar även projekt inom de tolv 
områden regeringen angivit som prioriterade i sin skrivelse till riks-
dagen samt antal bifallsbeslut fördelat på olika kategorier av orga-
nisationer. Vidare redogörs för arbetet med uppföljning, kontroll 
och utvärdering av beviljat stöd och den kommunikationsverksamhet 
som bedrivs. Verksamhetsberättelsen innehåller även en redogörelse av 
förvaltningen av Allmänna arvsfonden och fondens värdeutveckling 
över det aktuella året samt de driftskostnader som belastar fonden.  

Regeringens redovisning till riksdagen 

Regeringen ska enligt 31 § första stycket lagen om Allmänna arvs-
fonden varje år före juni månads utgång lämna en redovisning till 
riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd 
från fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange 
den kommande inriktningen av stödet. Kammarkollegiets redovisning 
för förvaltningen av fonden ska bifogas denna redovisning (31 § 
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andra stycket samma lag). Arvsfondsdelegationens verksamhets-
berättelse är ett viktigt underlag för regeringens redovisning av stöd-
givningen under det föregående räkenskapsåret.  

Allmänna arvsfondens förmögenhet redovisades tidigare bland 
statens tillgångar i årsredovisningen för staten, men finns sedan 
början av 2000-talet inte med i denna redovisning. Regeringen menade 
(prop. 2002/03:136 s. 23) att det kan uppstå betydande pedagogiska 
problem kring Allmänna arvsfondens rättsliga ställning om fonden tas 
med bland statens medel i årsredovisningen för staten. Som skäl för 
detta angavs att Allmänna arvsfonden är en egen juridisk person och 
en legal arvinge med egen arvsrätt. Därtill kommer att den i likhet 
med stiftelser är självägande. Regeringen fann således att fonden inte 
skulle tas med vare sig tas i statens nettoförmögenhet eller bland 
fonder med särskilda ändamål, i syfte att undvika att fondförmögen-
heten kopplas samman med statens tillgångar. 

ESV gör årligen en sammanställning av tillgångar och skulder för 
verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. I denna 
sammanställning ingår tillgångarna och skulderna i AP-fonderna, 
Premiepensionsmyndigheten, Riksbanken samt Allmänna arvsfon-
den (22 § förordningen om underlag för årsredovisning för staten). 
Tidigare ingick sammanställningen i årsredovisningen för staten men 
nu publiceras den separat på ESV:s hemsida. 

15.3 Överväganden 

15.3.1 Arvsfondsdelegationens redovisning 

Bedömning: Arvsfondsdelegationen ska även fortsättningsvis 
vara undantagen kravet att lämna årsredovisning.  

 
Skälen för bedömningen: En effektiv statsförvaltning förutsätter 
att myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och utvärde-
ras. Myndigheters årsredovisningar är ett viktigt underlag för reger-
ingens styrning och kontroll av att myndigheterna fullföljer sitt upp-
drag. Regeringen har behov av sådan information, både för sin styrning 
av förvaltningen och för att kunna ta fram förslag till riksdagen. Riks-
dagens kontroll av regeringen förutsätter att regeringen i sin tur har 
tillgång till ett bra underlag för att informera riksdagen. Information 
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om en myndighets verksamhet är således viktigt ur flera aspekter. En 
årsredovisning som upprättas enligt bestämmelserna i förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag ger regeringen ett underlag 
som belyser myndighetens verksamhet ur olika aspekter och är upp-
rättad i enlighet med god redovisningssed. Frågan är då om det finns 
skäl att förordna att Arvsfondsdelegationen ska vara skyldig att 
lämna årsredovisning, dvs. att myndigheten inte ska vara undantagen 
reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.  

Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet med en väl avgrän-
sad verksamhet och är i likhet med flera andra nämndmyndigheter6 
undantagen kravet på att lämna årsredovisning enligt reglerna i 
nämnda förordning.  

Av de regelverk som gäller för andra nämndmyndigheter vars 
verksamhet är undantagen reglerna i förordningen om årsredovis-
ning och budgetunderlag, anges vanligen att nämnden varje år till 
regeringen ska lämna en redogörelse för sin verksamhet under det 
senaste kalenderåret, och i vissa fall förekommer ett krav att myndig-
heten samtidigt ska redovisa kostnaderna för verksamheten.7 Tiden 
för när redogörelse ska lämnas till regeringen varierar något i de olika 
förordningarna, mellan den 22 februari eller den 1 mars.  

Arvsfondsdelegationen hanterar stora belopp i sin stödgivning, 
och det är viktigt att delegationen redovisar verksamheten i särskild 
ordning för att säkerställa en insyn i verksamheten. Den verksam-
hetsberättelse som Arvsfondsdelegationen årligen ska lämna till reger-
ingen ska enligt lagtextens lydelse innehålla en samlad redovisning av 
myndigheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det 
senast avslutade räkenskapsåret. Någon ledning om vad verksam-
hetsberättelsen mer i detalj ska innehålla följer inte av de ovan nämnda 
förarbetsuttalandena med mer än att den bör ha formen av en utför-
lig verksamhetsberättelse med en samlad redovisning som bl.a. om-
fattar stödfördelningen. Den verksamhetsberättelse som ska lämnas 
av Arvsfondsdelegationen före mars månads utgång innehåller, som 
redovisats i avsnitt 15.2.4, en fyllig redovisning över stödgivningen 
under det gångna året ur olika aspekter. Inget annat har framgått än att 
                                                                                                                                                               
6 Exempel på sådana myndigheter är Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, 
Nämnden mot diskriminering, Resegarantinämnden, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, 
och Statens överklagandenämnd. Kammarkollegiet är värdmyndighet för samtliga nämnda 
myndigheter.  
7 Se t.ex. förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd, förord-
ningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden och förordningen 
(2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering. 
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verksamhetsberättelsen ger regeringen det underlag som behövs för 
regeringens redovisning till riksdagen. Kraven på att redovisa sin 
verksamhet synes inte heller vara lägre för Arvsfondsdelegationen än 
för andra nämndmyndigheter som är undantagna kraven i förord-
ningen om årsredovisning och budgetunderlag.  

Kostnaderna för Kammarkollegiets uppgifter att bl.a. bistå dele-
gationen med ett kansli som utför administrativa och handläggande 
uppgifter finansieras av medel ur Allmänna arvsfonden och redovisas 
i Kammarkollegiets årsredovisning (som inte är att förväxla med 
Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvs-
fonden). Arvsfondsdelegationen har således inte några egna kostnader 
för t.ex. personal eller någon egen ekonomi. Myndigheten har inte 
heller några egna tillgångar att redogöra för, och själva förvaltningen 
av fonden svarar Kammarkollegiet för att redovisa. Även om Arvs-
fondsdelegationen är undantagen från kravet att lämna årsredovis-
ning finns det inte heller hinder för Riksrevisionen att granska delega-
tionen genom effektivitetsrevision enligt 4 § lagen om revision av 
statlig verksamhet m.m. 

Mot bakgrund av det sagda delar vi 2000 års arvsfondsutrednings 
bedömning att det framstår som onödigt betungande att kräva att 
Arvsfondsdelegationen ska lämna en fullständig årsredovisning avse-
ende sin verksamhet. Myndigheten bör därför även fortsättningsvis 
vara undantagen reglerna i förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

15.3.2 Tidpunkten för regeringens redovisning 

Bedömning: Det finns inte skäl att ändra tidpunkten för över-
lämnandet av regeringens redovisning till riksdagen. 

 
Skälen för bedömningen: Regeringen ska enligt bestämmelsen i 
31 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden lämna sin redo-
visning till riksdagen senast den 30 juni. Redovisningen ska avse hur 
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från fonden har 
fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kommande 
inriktningen av stödet. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberät-
telse utgör ett viktigt underlag till denna skrivelse, och ska lämnas 
till regeringen senast den 31 mars. Till regeringens skrivelse ska också 
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Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfon-
den fogas, vilken ska lämnas till regeringen senast den 22 februari 
(enligt 16 a § nämna lag ska den lämnas tillsammans med Kammar-
kollegiets årsredovisning).  

Regeringen ska lämna årsredovisningen för staten senast den 
15 april, och myndigheternas årsredovisningar som ligger till grund 
för denna årsredovisning ska lämnas senast den 22 februari. I jäm-
förelse med detta tidsspann framstår tiden för när regeringen ska 
lämna sin redovisning till riksdagen enligt 31 § första stycket lagen 
om Allmänna arvsfonden som förhållandevis väl tilltagen; reger-
ingen har alltså tre månader till förfogande att färdigställa skrivelsen 
innan den ska lämnas till riksdagen.  

Som angetts i våra direktiv lämnas skrivelsen till riksdagen i anslut-
ning till riksdagens sommaruppehåll. Regeringens skrivelse behandlas 
därför under hösten. Under de senaste fem åren har skrivelsen under 
majoriteten av åren beretts i Socialutskottet under oktober månad, 
tillsammans med eventuella motioner i anledning av skrivelsen. Efter 
att skrivelsen har justerats i slutet av oktober har riksdagen fattat 
beslut, vilket med undantag för ett år under den aktuella tidsperio-
den har skett i början av november månad. 

Det har inte framkommit att den beskrivna ordningen ska ha 
orsakat några praktiska problem eller någon tidsnöd för vare sig Arvs-
fondsdelegationen, regeringen eller riksdagen. Eftersom skrivelsen 
innehåller regeringens bedömning om stödets inriktning för det kom-
mande året är det viktigt att riksdagen fattar beslut om skrivelsen 
och dess innehåll i god tid innan årets slut, eftersom Arvsfonds-
delegationen behöver få besked om stödinriktningen innan det nya 
året börjar. Att Kammarkollegiet ska lämna sitt kostnadsförslag angå-
ende verksamheten för kommande år senast den 31 augusti enligt 20 a § 
förordningen av Allmänna arvsfonden torde inte heller det innebära 
några praktiska problem i förhållande till tidpunkten för när regeringen 
ska lämna sin skrivelse, eftersom kostnadsförslaget avser kommande 
års verksamhet och således inte är hänförligt till den period som 
behandlas i skrivelsen. Däremot har Kammarkolliget behov av att ta 
del av regeringens skrivelse innan kollegiet lämnar sitt kostnadsför-
slag, eftersom skrivelsen kan innehålla sådana uppgifter, t.ex. inrikt-
ningen för kommande års stöd, som kan påverka kostnadsförslaget. 

Mot den redovisade bakgrunden finner vi inte skäl att ändra tid-
punkten för när regeringens skrivelse till riksdagen ska lämnas.  
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15.3.3 Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen 
av Allmänna arvsfonden 

Bedömning: Det finns inte skäl till ändring av regelverket avse-
ende Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna 
arvsfonden.  

 
Skälen för bedömningen: Kammarkollegiets redovisning för för-
valtningen av Allmänna arvsfonden ska innefatta en balansräkning, 
en resultaträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovis-
ningslagen (11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden). Som har 
framgått ovan är årsredovisningen en ramlag och enligt god redovis-
ningssed behövs ett kompletterande regelverk till årsredovisnings-
lagen för upprättande av balansräkning, resultaträkning och noter. 
Sedan den 1 mars 2018 ska Allmänna arvsfonden betraktas som en 
avkastningsstiftelse i detta sammanhang. Detta innebär att det kom-
pletterande regelverket för räkenskapsåret 2017 har utgjorts av K3-
regelverket, vilket bl.a. ska tillämpas för avkastningsstiftelser av All-
männa arvsfondens storlek.  

Allmänna arvsfonden är visserligen ingen stiftelse, utan en unik 
juridisk person. Detta hindrar dock inte att den i redovisnings-
hänseende betraktas som en stiftelse. Att fonden likställs med en 
stiftelse i just detta sammanhang innebär alltså inte att andra regler 
som gäller stiftelser blir tillämpliga för fonden och dess verksamhet. 
Skulle fonden t.ex. betraktas som en insamlingsstiftelse i redovis-
ningssammanhang kan inte detta rimligen medföra att den måste upp-
fylla krav på att t.ex. använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för 
stiftelsens ändamål (11 kap. 2 a § stiftelselagen). Frågan om hur stor 
andel av de till fonden influtna medlen som ska finnas tillgänglig för 
stödgivningen regleras dessutom direkt i lagen om Allmänna arvs-
fonden.  

Allmänna arvsfonden uppvisar likheter med både en insamlings-
stiftelse och en avkastningsstiftelse enligt de definitioner som angetts 
i avsnitt 15.2.4. Till fonden inflyter medel varje år från dödsbon som 
saknar annan arvinge än fonden, vilket skulle kunna liknas vid bidrag 
till en insamlingsstiftelse, och som utgör medel som kan betalas ut 
som stöd ur fonden. Fondens kapital är, i likhet med vad som är fallet 
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för en avkastningsstiftelse, investerat i värdepapper eller banktill-
godohavanden och avkastningen från dessa investeringar utgör också 
utdelningsbara medel. 

För båda stiftelseformerna är K3-regelverket fr.o.m. räkenskaps-
året 2017 kompletterande regelverk till årsredovisningslagen. Regel-
verket är till största delen gemensamt för de två stiftelseformerna. 
Vissa skillnader finns dock i regelverket. En sådan skillnad är att 
lämnade bidrag ska redovisas mot fritt eget kapital för en avkast-
ningsstiftelse, medan de ska redovisas som en skuld för en insam-
lingsstiftelse. Bidrag som lämnas redovisas alltså direkt mot eget 
kapital och inte via resultaträkningen. Något förenklat kan sägas att 
det för en lekman kan vara lättare att utläsa ur en redovisning hur 
mycket bidrag som har lämnats under ett år om detta redovisas via 
resultaträkningen än direkt mot fritt eget kapital.  

Allmänna arvsfonden uppvisar alltså likheter med de båda aktu-
ella stiftelseformerna. Redovisningen av förvaltningen har under 
flera år följt regelverket för avkastningsstiftelser. Även om Riks-
revisionen i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 lämnade 
upplysningen att regelverket för insamlingsstiftelser vore att före-
dra, fann revisionen att redovisningen gav en rättvisande bild av 
Kammarkollegiets förvaltning av Allmänna arvsfondens ekonomiska 
resultat samt att kollegiet hade lämnat en redovisning för förvalt-
ningen som var förenlig med och stödjer en rättvisande bild i redo-
visningen som helhet. Riksrevisionen gjorde samma bedömning i sin 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, då Kammarkollegiet för 
första gången har kunnat tillämpa K3-regelverket, som med undan-
tag för vissa särskilda regler alltså gäller för både avkastningsstiftel-
ser och insamlingsstiftelser. Vidare följer det uttryckligen sedan 
2017 av förordningen om Allmänna arvsfonden att fonden ska betrak-
tas som en avkastningsstiftelse, vilket innebär att det har klargjorts 
enligt vilket regelverk som ska användas vid redovisning av förvalt-
ningen av fonden. Mot bakgrund av det sagda finns inte skäl att för-
ordna om någon förändring vad avser regelverket för Kammar-
kollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden. 
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16 Regelverkets struktur 

16.1 Inledning 

I direktiven anges att det regelverk som styr Allmänna arvsfondens 
verksamhet i viss utsträckning är svåröverskådligt. Regelverket spän-
ner över områden som, trots att de enbart avser Allmänna arvsfon-
dens verksamhet, rör vitt skilda förhållanden och vänder sig till olika 
myndigheter och intressenter. Det är svårt att med stöd av regel-
verket få en överblick över Allmänna arvsfondens verksamhet. Enligt 
direktiven ska vi därför bedöma om det finns förutsättningar att för-
bättra regelverkets struktur och överskådlighet och, vid behov, lämna 
sådana förslag. 

16.2 En ny lag om Allmänna arvsfonden 

Förslag: Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska ersättas 
av en ny lag.  

Skälen för förslaget 

En ny lag 

Det nuvarande regelverket för Allmänna arvsfonden har fungerat 
tämligen väl. Regelverket är särpräglat, eftersom Allmänna arvsfon-
dens konstruktion är unik. Som framgått av avsnitt 3.2 är Allmänna 
arvsfonden en självständig och självägande förmögenhetsmassa av 
allmännyttig karaktär. Fonden är en juridisk person. Riksdagen ut-
övar bestämmanderätten över fonden men de uppgifter som hör 
ihop med fondens verksamhet handhas på riksdagens uppdrag av 
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regeringen, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Regel-
verket för fonden är därför delvis utformat på ett annat sätt än de 
regelverk som gäller för statsbidrag till bl.a. civilsamhällets organi-
sationer. Sådana statsbidrag kan regleras direkt genom föreskrifter i 
en förordning som beslutas av regeringen medan en reglering av 
Allmänna arvsfonden måste framgå av lag, eftersom det är riksdagen 
som utövar bestämmanderätten över den. Regeringen kan dock med 
stöd av bemyndigande i lagen meddela föreskrifter avseende fonden. 
Regeringen kan också i förordning meddela föreskrifter som avser 
myndigheter under regeringen, såsom Kammarkollegiet eller Arvs-
fondsdelegationen. Fondens konstruktion har präglat utformningen 
av de bestämmelser som styr verksamheten men genomförandet är 
inte helt konsekvent, vilket kan vara en anledning till att regelverket 
uppfattas som svåröverskådligt. Dessutom har de tillägg och föränd-
ringar som gjorts under årens lopp bidragit till att lagen och för-
ordningen blivit mindre överblickbara. 

Vårt uppdrag är begränsat till ett antal särskilda frågor som har 
pekats ut i direktiven och har sålunda inte innefattat en fullständig 
översyn av regelverket. Det innebär att vi inte har möjlighet att göra en 
närmare översyn av det materiella innehållet i flertalet av de bestäm-
melser som styr fondens verksamhet. Som exempel kan nämnas att 
uppdraget inte omfattar att föreslå några förändringar av fondens 
ändamål, fondens målgrupper, fondens egendom och Kammarkolle-
giets förvaltning av den samt organisationsförändringar. Bestämmel-
serna i de delarna berörs därför inte närmare. Trots att vårt uppdrag 
alltså är begränsat, är de förändringar vi föreslår så omfattande att det 
inte är lämpligt att genomföra dem genom att behålla den nuvarande 
lagen om Allmänna arvsfonden och göra ändringar i den lagen. Vi 
föreslår därför att den nuvarande lagen ska ersättas med en ny lag. 

Utformningen av den nya lagen 

Vi bedömer att en kapitelindelning, trots det begränsade antalet 
bestämmelser i lagen, kan bidra till en tydligare struktur och en mera 
överblickbar lagtext. Genom en kapitelindelning kan framför allt 
bestämmelserna om stödgivningen ur Allmänna arvsfonden och för-
valtningen på ett tydligare sätt hållas samman och skiljas från lagens 
övriga bestämmelser. Den nya lagen ska därför indelas i kapitel. Som 
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en följd härav föreslår vi också att den till lagen hörande förord-
ningen ska ersättas med en ny förordning som indelas i kapitel. 

Som en ytterligare del i att förtydliga regelverket föreslår vi att 
lagtexten ska utgå från att det är Arvsfondsdelegationen som beslu-
tar om stöd. Allt stöd fördelas sedan lång tid tillbaka i praktiken av 
Arvsfondsdelegationen, även om det finns en möjlighet för reger-
ingen att efter förslag från delegationen besluta att en annan myn-
dighet ska fördela visst stöd. Vi föreslår inte någon förändring av 
denna ordning. Dock ska det förtydligas att de bestämmelser som 
gäller för Arvsfondsdelegationen i tillämpliga delar också ska gälla 
för en annan myndighet som beslutar om stöd. 

Vi föreslår även vissa förtydliganden av bestämmelserna om 
ansökan om stöd. I det nuvarande regelverket framgår det av förord-
ningen till vem en ansökan ska ges in. Vi föreslår att det i stället ska 
framgå av lagen att en ansökan om stöd ska göras hos Arvsfonds-
delegationen, eftersom det bedöms ändamålsenligt att i större grad 
koncentrera ansöknings- och handläggningsbestämmelserna till lagen. 

Arvsfondsdelegationens beslut om stöd förenas alltid med villkor 
för stödet, bl.a. de generella villkor för stöd som delegationen har 
antagit. Vi föreslår att det i lagen förtydligas att ett beslut om stöd 
ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de villkor som behövs och 
att villkoren ska framgå av beslutet. 

Bland paragraferna om god man i lagen finns en bestämmelse som 
föreskriver en skyldighet för en person som efter ett dödsfall har ett 
dödsbo i sin vård att göra en anmälan till Kammarkollegiet, om det 
inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om 
fonden är testamentstagare. Det finns emellertid inte något tydligt 
samband mellan denna bestämmelse och regleringen av god man. 
För att tydliggöra bestämmelsen föreslår vi att den lyfts fram i en 
särskild paragraf och får en särskild rubrik. 

Bestämmelsen om Allmänna arvsfondens egendom i lagen anger på 
vilka sätt egendom kan tillfalla fonden. I uppräkningen i bestämmelsen 
saknas att egendom kan tillfalla fonden genom beslut av Bolagsverket 
enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), eller 17 kap. 41 
eller 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, samt som 
en följd av bestämmelserna i 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220) 
och 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vi föreslår 
att bestämmelsen kompletteras så att uppräkningen i den blir ut-
tömmande. 
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Vi föreslår dessutom ett antal mindre ändringar av regelverkets 
struktur. Det rör sig bl.a. om bestämmelser som nu finns i lagen och 
som lämpligen bör flyttas till förordningen och bestämmelser som 
bör flyttas i motsatt riktning, från förordningen till lagen. Ett 
exempel på en bestämmelse som vi föreslår ska flyttas till förord-
ningen är kravet på att Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad stra-
tegi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. I förarbetena 
till bestämmelsen (prop. 2002/03:136 s. 30 f.) anges att skälen för 
placeringen i lag var att uppföljning och utvärdering borde ges en 
ökad tyngd i handläggningen av stödärenden och i projektarbetet. Vi 
anser att uppföljning och utvärdering bör ges samma tyngd som 
tidigare. Arvsfondsdelegationen är emellertid en myndighet under 
regeringen och bestämmelsen får närmast beskrivas som en anvis-
ning till myndigheten om hur den ska arbeta i ett visst avseende, vilket 
vanligtvis regleras i förordning. Även om riksdagen har den övergrip-
ande bestämmanderätten över fonden så bedöms det finnas tillräck-
liga möjligheter att vid riksdagsbehandlingen av regeringens redovis-
ning av fondens verksamhet kontrollera och styra att arbetet med 
uppföljning och utvärdering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi före-
slår därför att bestämmelsen ska placeras i förordningen till lagen. 

I förordningen finns en processuell bestämmelse (11 §) som 
innebär att en sökande ska ges möjlighet att komplettera en brist-
fällig ansökan och att ansökningen får prövas i befintligt skick om 
någon komplettering inte inkommer. Vi gör bedömningen att bestäm-
melsen inte behövs, eftersom de allmänna bestämmelserna i 20 och 
23 §§ förvaltningslagen (2017:900) kan tillämpas på ett liknande sätt. 
Vi föreslår därför att bestämmelsen tas bort. 
 
 
 



 

305 

17 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Den nya lagen om Allmänna arvsfonden, följdändringar 
i andra lagar och den nya förordningen om Allmänna arvsfonden 
ska träda i kraft den 1 juli 2019 samtidigt som lagen (1994:243) 
om Allmänna arvsfonden och förordningen (2004:484) ska upp-
höra att gälla. 

Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om beslut om 
stöd som har meddelats före ikraftträdandet. 

Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande 
enligt den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts ska 
lämnas tillbaka till Kammarkollegiet. 

 
Skälen för förslaget: Det är angeläget att de förslag vi lämnar genom-
förs så snart som möjligt. Det innebär att de författningar och författ-
ningsändringar som vi föreslår bör träda i kraft så snart som möjligt. 
Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfaran-
det, beredningen i Regeringskansliet och riksdagsbehandlingen av 
lagförslagen är det rimligt att författningsförslagen träder i kraft den 
1 juli 2019. Vi föreslår därför detta datum för ikraftträdandet. 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller att ärenden 
som inte har slutförts före den nya lagens ikraftträdande i fortsätt-
ningen ska handläggas enligt de nya reglerna. Att tillämpa dessa prin-
ciper på beslut om stöd skulle få orimliga konsekvenser. De nya 
reglerna som föreslås i det här avseendet är de s.k. återkallelseför-
behållen, dvs. möjligheten för Arvsfondsdelegationen att avbryta en 
pågående stödgivning och att återkräva utbetalt stöd. Sådana för-
behåll måste, för att kunna tillämpas, framgå av beslutet eller de före-
skrifter som beslutet har grundats på (37 § andra stycket 1 förvalt-
ningslagen [2017:900]). Det är sålunda inte möjligt att tillämpa de 
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nya reglerna på beslut om stöd som har meddelats före den nya 
lagens ikraftträdande. Vi föreslår därför att äldre föreskrifter fort-
farande ska gälla i fråga om beslut om stöd som har meddelats före 
ikraftträdandet. 

Enligt våra förslag ska Kammarkollegiet i fortsättningen besluta i 
samtliga ärenden om försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egen-
dom. Regeringen ska alltså inte längre besluta i försäljningsärenden där 
egendomens värde är högre än tio miljoner kronor. Enligt uppgifter 
från Kammarkollegiet är det normalt på sin höjd något enstaka 
ärende av den här typen som vid varje tidpunkt ligger för prövning 
hos regeringen. Vi bedömer att det saknas skäl för att regeringen ska 
besluta i ärenden som har överlämnats till den för avgörande före 
förslagens ikraftträdande men som inte har avgjorts när förslagen 
träder i kraft. Följaktligen ska regeringen lämna tillbaka sådana ären-
den som den inte har hunnit avgöra till Kammarkollegiet. 

Vi föreslår också att Kammarkollegiet i fortsättningen ska besluta 
i samtliga ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp som 
har tillfallit Allmänna arvsfonden. Regeringen ska alltså inte längre 
besluta i avståendeärenden där det uppkommit en fråga av särskild 
vikt från allmän synpunkt. Någon sådan fråga har inte uppkommit 
under mycket lång tid och vi bedömer inte att det finns skäl att låta 
regeringen besluta i ärenden som överlämnats före förslagens ikraft-
trädande men som inte har avgjorts när förslagen träder i kraft. På mot-
svarande sätt som för försäljningsärendena bör därför regeringen 
lämna tillbaka avståendeärenden som den inte har hunnit avgöra till 
Kammarkollegiet.  

En tidigare övergångsbestämmelse gäller fortfarande för ärenden 
om arvsavstående som kommit in till Kammarkollegiet före den 
1 januari 2014. Enligt övergångsbestämmelsen ska äldre bestämmel-
ser fortfarande gälla i dessa fall. De äldre bestämmelserna innebär att 
regeringen ska besluta i ärendet, om värdet av egendomen enligt bo-
uppteckningen överstiger två miljoner kronor. Enligt Kammarkolle-
giet finns det för närvarande två eller tre sådana ärenden som inte har 
avgjorts. Det rör sig alltså om ett mycket begränsat antal ärenden. 
Skälen för att låta regeringen besluta i eventuella kvarvarande sådana 
ärenden efter ikraftträdande framstår som svaga, bl.a. mot bakgrund 
av att vi även föreslår materiella ändringar i bestämmelsen om arvs-
avstående till närstående. Vi föreslår därför att regeringen även i dessa 
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fall till Kammarkollegiet ska lämna tillbaka ärenden som har över-
lämnats före förslagens ikraftträdande men som inte har avgjorts när 
förslagen träder i kraft. 

I övrigt bedömer vi att de nya bestämmelserna kan tillämpas direkt 
och att det inte krävs några övergångsbestämmelser. 
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18 Konsekvensanalys 

18.1 Konsekvensanalysens innehåll 

I vårt uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av de lämnade för-
slagen i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). 
Eftersom vi lämnar författningsförslag ska konsekvensanalysen också 
göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning vid regelgivning (15 a § kommittéförordningen). 
Enligt direktiven ska vi särredovisa förslagens eventuella verksam-
hetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser för Kammar-
kollegiet. Direktiven anger dessutom att vi ska beskriva hur förslagen 
förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättig-
heter, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-
konventionen) och FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 

Vi har lämnat förslag till en ny lag om Allmänna arvsfonden. 
I förhållande till den nuvarande lagen innehåller vårt förslag bl.a. 
ändringar som berör stödgivningen ur Allmänna arvsfonden i olika 
avseenden, men också möjligheten att avstå arv eller försäkrings-
belopp till arvlåtarens närstående.  

Huvuddragen av förslagen är:  

– ändring av kriterierna för stöd genom att ett demokrativillkor 
införs i lag samt att kravet på att en verksamhet ska vara ny-
skapande tas bort och att de i praxis framvuxna kriterierna om 
målgruppernas delaktighet och en verksamhets möjlighet att 
överleva anges i lag, 

– införande av en skyldighet för sökanden att anmäla ändrade för-
hållanden, en bestämmelse om när stöd får avbrytas och en möj-
lighet att överklaga ett sådant avbrottsbeslut samt en möjlighet 
att återkräva utbetalt stöd om demokrativillkoret inte är uppfyllt, 
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– införande av en möjlighet för Arvsfondsdelegationen eller en 
annan myndighet som beslutar om fördelning av stöd ur All-
männa arvsfonden att tillåta att en ansökan om stöd undertecknas 
med en elektronisk underskrift,  

– en förändrad möjlighet att efter ansökan avstå arv eller försäk-
ringsbelopp till arvlåtarens närstående, och  

– ändring av regelverket avseende försäljning fast egendom eller 
tomträtt som har tillfallit fonden på så sätt att Kammarkollegiet 
ska besluta i samtliga försäljningsärenden, i stället för att reger-
ingen ska pröva ärenden där värdet av egendomen överstiger ett 
visst belopp.  

Vi bedömer att våra förslag avseende stödgivningen ur fonden berör 
de ideella organisationer som kan komma att söka stöd ur fonden. 
Förslagen kommer också att beröra Arvsfondsdelegationen som 
beslutar om stöd ur fonden samt Kammarkollegiet, i dess egenskap 
av värdmyndighet för delegationen men även som beslutsfattare i 
återkravsärenden. Även Allmänna arvsfondens förmögenhetsmassa 
kan därmed i förlängningen påverkas. Förslaget som avser arvs-
avståenden bedöms främst beröra de närstående till en arvlåtare för 
vilken Allmänna arvsfonden är arvinge, samt Kammarkollegiet som 
beslutsfattande myndighet i ärenden om arvsavståenden. Kammar-
kollegiet och Regeringskansliet berörs också i egenskap av besluts-
fattande myndighet av ändringen i fråga om försäljning av fast egen-
dom eller tomträtt.  

Vi bedömer att den kommunala självstyrelsen eller små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i för-
hållande till större företags inte berörs av våra förslag (15 § kom-
mittéförordningen). 
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18.2 Konsekvenser av de enskilda förslagen 

18.2.1 Kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden 

Ekonomiska konsekvenser 

Ideella organisationer 

Vi föreslår att kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande för 
att få stöd tas bort. I stället ska stöd enligt vårt förslag gå till 
verksamhet som är utvecklande för någon av Allmänna arvsfondens 
målgrupper. Enligt vårt förslag ska dessutom kriterierna avseende 
överlevnad och delaktighet, som redan i dag tillämpas av Arvsfonds-
delegationen i dess beslutspraxis, följa av lag. Dessa kriterier avser 
målgruppernas delaktighet i verksamheten samt verksamhetens mö-
jlighet till överlevnad efter stödgivningens slut. Ett demokrativillkor 
föreslås också införas i lag som en förutsättning för stöd. Vidare 
tydliggörs i lagtexten att stöd inte får ges till en organisations ordi-
narie verksamhet, vilket följer av den beslutspraxis som redan till-
lämpas. Vi föreslår också att det av lag ska framgå att det för lokal-
stöd ska gälla samma kriterier som för projektstöd. Vidare föreslås 
att kravet på att lokalstöd ska vara särskilt angeläget inte längre ska 
gälla. Vi föreslår också en kortare tidförbindelse vad avser bedri-
vandet av verksamhet i lokal som finansieras av lokalstöd och som 
hyrs av sökanden på de orter där hyresmarknaden är sådan att det är 
mycket svårt att finna en hyresvärd som är villig att ingå ett lokal-
hyresavtal om tio år.  

På ett övergripande plan syftar våra förslag som avser stödgiv-
ningen ur Allmänna arvsfonden till att tydliggöra regelverket genom 
att det av den föreslagna lagen följer vilka samtliga övergripande kri-
terier som ska gälla vid stödgivningen. Det nuvarande kravet på att 
en verksamhet ska vara nyskapande upplevs enligt flera av de orga-
nisationer som har deltagit på de dialogmöten som vi har anordnat 
som otydligt och svårförståeligt. Det har vidare framförts att kravet 
därmed riskerar att hämma organisationer från att ens söka stöd ur 
fonden, eftersom det är svårt för organisationerna att bedöma om 
deras verksamhet uppfyller kravet på att vara nyskapande.  

Förslaget att ta bort nyskapande samt i lag ange samtliga kriterier 
som ska tillämpas vid stödgivning syftar till att regelverket för stöd 
ur fonden ska bli tydligare för de organisationer som kan komma att 



Konsekvensanalys SOU 2018:70 

312 

söka stöd ur fonden. Det tydligare regelverket och ett slopande av 
kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande kan således leda till 
att organisationer som är osäkra på innebörden av begreppet nyska-
pande eller som inte anser sig uppfylla det kravet och som därför har 
avstått från att söka stöd, kommer att söka stöd i högre grad om 
detta krav tas bort. Flera organisationer än tidigare kan således 
komma att söka stöd. Att kravet på nyskapande tas bort innebär i sig 
att kraven för att få stöd sänks eftersom att det enligt förslaget 
endast ställs som krav att – utöver kraven på målgruppens delaktig-
het och verksamhetens förmåga att överleva – verksamheten ska vara 
utvecklande för att få stöd. Verksamheter som kan vara mycket ut-
vecklande för målgrupperna men som inte når kravet på nyskapande 
och därmed inte har kommit i fråga för stöd, kan alltså med vårt 
förslag komma att beviljas stöd ur fonden.  

Förslaget avseende kortare tidsförbindelse för lokalstödsverk-
samhet för de organisationer som inte äger någon lokal utan är 
beroende av att kunna hyra lokal för sin verksamhet syftar till att 
förenkla för organisationer som bedriver verksamhet på orter där 
efterfrågan på lokaler är stor att kunna få lokalstöd. Förslaget kan 
således innebära att fler organisationer än tidigare söker och beviljas 
lokalstöd ur fonden, och då företrädelsevis organisationer på orter 
där hyresmarknaden är sådan att det är mycket svårt att finna en 
hyresvärd som är villig att ingå hyresavtal om tio år.  

I dag delas nästan hela det utdelningsbara beloppet i fonden ut 
som stödmedel. Även om antalet ansökningar skulle öka till följd av 
att våra förslag och att fler ansökningar kan komma att uppfylla 
kraven för stöd kan dock inte väsentligt fler organisationer få stöd 
ur fonden p.g.a. begränsningen i utdelningsbara medel. Arvsfonds-
delegationen blir i stället tvungen att rangordna ansökningar utifrån 
hur väl de uppfyller kriterierna.  

Förslaget om införandet av ett demokrativillkor, vilket innefattar 
– utöver krav på själva organisationen som sådan att uppfylla villko-
ret – ansvar för en företrädares eller en samarbetsorganisations age-
rande, bedöms inte ha någon inverkan på antalet ansökningar om 
stöd. Arvsfondsdelegationen tillämpar redan i dag ett demokrati-
villkor i sin stödgivning, vilket dock är utformat något annorlunda 
än vårt förslag. Det har hittills inte förekommit att delegationen har 
nekat stöd eller återkallat beslut om stöd p.g.a. att demokrativillko-
ret inte har varit uppfyllt. Vi har vidare bedömt att det inte finns 
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något som tyder på att stöd ur fonden skulle gå till verksamhet som 
står i strid med vårt föreslagna demokrativillkor. Vi bedömer därför 
att antalet nekade beslut eller antalet återkravsärenden på sin höjd 
endast kommer att påverkas marginellt av införandet av ett demo-
krativillkor. Förslaget kan dock innebära en viss ökad administration 
för de enskilda organisationerna, eftersom Arvsfondsdelegationens 
krav på beslutsunderlag kan komma att skärpas p.g.a. vårt förslag. 
Fler frågor kan t.ex. ställas till sökande organisationer vid ansök-
ningstillfället; inte bara om hur organisationen som sådan uppfyller 
demokrativillkoret utan även i fråga om företrädare och samarbets-
organisationer. Detta kan innebära ökade administrativa kostnader 
för den enskilda organisationen. Det torde emellertid endast vara 
fråga om en marginell ökning i förhållande till den administrativa 
kostnaden att i dag söka stöd ur fonden. 

Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet 

Antalet ansökningar om stöd som inkommer till Allmänna arvs-
fonden per år har minskat de senaste åren, från 1 295 ansökningar 
2013 till 834 ansökningar 2017. Antalet ansökningar som har fått 
bifall har dock varit mer konstant under motsvarande period, antalet 
var som högst under perioden 438 stycken (2016) och det senaste 
året var denna siffra 369 stycken. Beslutsvolymen uppgick under 
2017 till 597 miljoner kronor (efter justering för de beslut som efter 
övergången till fleråriga beslut försköts till efter årsskiftet 2017/2018 
ökar siffran till 671 miljoner kronor), en minskning i förhållande till 
2016 då beslutsvolymen var 734 miljoner kronor. Arvsfondsdelega-
tionens driftskostnader i förhållande till beslutade projektmedel 
uppgick enligt myndighetens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 15) 
till 6,1 procent 2017 (eller 5,5 procent om man utgår från den juste-
rade beslutsvolymen om 671 miljoner kronor). Mellan 2013 och 
2016 gick motsvarande siffra ned från 5,5 procent till 5,2 procent. 
I begreppet driftskostnader ingår samtliga driftskostnader för Arvs-
fondsdelegationsenhetens verksamhet, dvs. även kostnader för over-
head (t.ex. it- och lokalkostnader).  
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Driftskostnader utslaget på antalet beslut1 uppgick 2017 enligt 
verksamhetsberättelsen (s. 15) till 28 400 kronor (eller 26 700 kronor 
om den justerade summan om 671 miljoner kronor används). Mellan 
2013 till 2016 steg denna summa från 20 300 kronor per beslut 2013 
till 28 800 kronor per beslut 2016. Förklaringen till att Arvsfonds-
delegationens driftskostnader i förhållande till beslutade projekt-
medel har legat relativt konstant trots att driftskostnaderna för Arvs-
fondsdelegationen har ökat under perioden är att volymen beslutade 
projektmedel också har ökat.  

Trenden de senaste åren har alltså varit att antalet ansökningar 
har minskat. Effekten av våra förslag kan – genom att regelverket 
tydliggörs och delvis förändras – bli att denna trend stoppas och 
eventuellt att antalet ansökningar ökar. Som utvecklats i kapitel 6 
kan emellertid nedgången i antalet ansökningar helt eller delvis även 
förklaras av andra faktorer än utformningen av kriterierna för stöd, 
som t.ex. Arvsfondsdelegationens arbete med att minska antalet 
ansökningar som bedöms ha en låg potential att uppfylla gällande 
kriterier för stöd. I sammanhanget bör poängteras att våra förslag 
inte avser att öka antalet ansökningar som – trots en ändring av stöd-
kraven – har låg eller ingen potential att få stöd och de står således 
inte i strid med Arvsfondsdelegationens ambition att minska antalet 
sådana ansökningar. Våra förslag innebär inte heller att fler mål-
grupper än i dag ska kunna söka stöd ur Allmänna arvsfonden. Det 
är inte möjligt att svara på i vilken mån antalet ansökningar kan 
komma att öka till följd av våra förslag. Med hänsyn till det sagda kan 
en eventuell ökning av antalet ansökningar förväntas ske gradvis över 
längre tid.  

Om våra förslag skulle medföra att trenden med färre ansök-
ningar bryts kommer antalet beslut att ligga på ungefär samma nivå 
som 2017, vilket innebär att driftskostnaderna per beslut troligen 
kommer att vara oförändrade. Skulle däremot antalet ansökningar 
komma att öka till följd av våra förslag kommer ju också driftskost-
naderna att öka eftersom det då skulle krävas ytterligare resurser för 
att handlägga dessa ansökningar och fatta beslut i varje enskilt ärende. 
Marginalkostnaderna per beslut torde dock bli lägre vid en ökning 
av antalet ansökningar. Det är således inte meningsfullt att utgå från 
den nuvarande kostnaden per beslut och multiplicera denna med det 

                                                                                                                                                               
1 Med beslut avses här bifalls- respektive avslagsbeslut samt godkännande av projektens redo-
visningar samt de ansökningar som har återkallats av den sökande organisationen. 
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antal beslut som en ökning av ansökningar skulle kunna innebära för 
att ange en specifik kostnad. Det är också mycket svårt att uppskatta 
hur stor en eventuell ökning av antalet ansökningar våra förslag 
skulle kunna leda till. Som ovan angetts torde också effekten av våra 
förslag först på längre sikt kunna leda till en större ökning av antalet 
ansökningar. Kostnader för handläggning etc. kan därför inom en 
överblickbar framtid endast förväntas öka marginellt till följd av våra 
förslag.  

Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska 
enligt lagen om Allmänna arvsfonden bekostas med medel ur fonden 
enligt de grunder som regeringen bestämmer. Detsamma gäller för 
Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden. 
Vårt lagförslag syftar inte till någon ändring av denna bestämmelse. 
De ökade driftskostnader som förslagen kan komma att leda till 
kommer därmed att belasta Allmänna arvsfonden. 

Övriga konsekvenser 

Det finns inte någon statistik att tillgå vad gäller om vissa typer av 
projektverksamheter har sämre förutsättningar än andra att få stöd 
p.g.a. det nuvarande regelverket. Det kan konstateras att verksam-
heter som arbetar brottsförebyggande, för jämställdheten mellan 
kvinnor och män samt med integrationsfrågor i förhållandevis stor 
utsträckning får stöd ur Allmänna arvsfonden redan i dag. Våra 
förslag om utformningen av kriterierna för stöd innebär att kraven 
blir något lägre vilket kan leda till att organisationer som arbetar med 
de frågorna kan komma att få stöd ur fonden i större utsträckning 
än tidigare. Exempelvis kan verksamhet som syftar till att öka jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män, som avser brottsförebyggande 
verksamhet eller som kan påverka möjligheten att nå de integra-
tionspolitiska målen men som inte når dagens krav på nyskapande 
verksamhet komma att vara aktuella för stöd. De nämnda områdena 
– som anges särskilt i 15 § kommittéförordningen – kan således på-
verkas positivt av våra förslag genom att fler projekt som arbetar 
med dessa frågor än tidigare får stöd.  

I och med att kraven för stöd sänks kan våra förslag också komma 
att påverka det i 15 § kommittéförordningen angivna området syssel-
sättning och offentlig service i olika delar av landet på så sätt att det 
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kan komma att behövas anställas personer i dessa projekt, vars 
anställningar annars inte skulle kunna finansieras.  

Mot bakgrund av det sagda kan våra förslag komma att påverka 
flera av de områden som anges särskilt i den nämnda bestämmelsen 
i kommittéförordningen. Som har påpekats ovan kommer dock den 
omständigheten att kraven för att få stöd sänks inte medföra en 
omedelbart märkbar ökning av antalet beviljade stödansökningar, 
eftersom medelstillgången i Allmänna arvsfonden medför att utrym-
met att öka antalet beviljade ansökningar är begränsat. Effekten av 
våra förslag på de angivna områdena kan därför förväntas endast vara 
av marginell art, i vart fall på kort sikt. 

Det ingår även i vårt uppdrag att ange hur våra förslag förhåller 
sig till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, 
däribland barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår ett demokrati-
villkor som särskilt syftar till att värna mänskliga rättigheter. Vårt 
förslag i denna del ger därför ett särskilt skydd för bl.a. barn och 
personer som har funktionsnedsättning. Att kraven för stöd sänks 
och regelverket tydliggörs kan som tidigare sagts leda till en ökning 
av antalet ansökningar och en breddning i fråga om vilka projekt som 
kan vara aktuella för stöd. Barn, unga och personer som har funk-
tionsnedsättning utgör fondens målgrupper och de projekt som kan 
finansieras med medel ur fonden riktar sig till dessa målgrupper och 
deras behov. Våra förslag kan således gynna dessa grupper i så mån 
att projekt som inte är aktuella för stöd i dag kan bli det med våra för-
slag. I enlighet med det resonemanget ovan är effekten dock be-
gränsad p.g.a. av den begränsade medelstillgången i fonden. I övrigt 
innebär inte våra förslag några förändringar som kan påverka mål-
gruppernas rättigheter enligt Sveriges internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter.  

18.2.2 Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m. 

Förslaget att Arvsfondsdelegationen ska besluta att inte betala ut 
stöd helt eller delvis, om den som har beviljats stödet bryter mot 
villkoren för det, innebär inte någon förändring jämfört med vad 
som i praktiken gäller i dag enligt de villkor som delegationen till-
lämpar. Arvsfondsdelegationens beslut att inte betala ut beslutat 
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stöd föreslås emellertid få överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol, något som kan leda till ökade kostnader för Arvsfondsdelega-
tionen. Det bör framhållas att beslut om att inte betala ut stöd i dag 
meddelas i en mycket begränsad omfattning. Enligt Arvsfonds-
delegationen rör det sig om mellan 0–4 projekt som årligen avbryts 
på detta sätt. En starkt bidragande orsak till att antalet avbrott är så 
lågt är sannolikt den omfattande dialog mellan handläggarna på Arvs-
fondsdelegationen och de enskilda projekten som äger rum löpande 
från det att en ansökan om stöd ges in och under hela projektets gång. 
I dialogen ger delegationen underhand organisationerna råd om hur 
eventuella brister som uppkommer kan avhjälpas. Våra förslag på-
verkar inte Arvsfondsdelegationens möjligheter att även framöver 
arbeta på sådant sätt. 

Det är visserligen möjligt att rätten att överklaga ett avbrotts-
beslut skulle kunna minska organisationernas benägenhet att följa 
delegationens avhjälpningsråd. Om Arvsfondsdelegationen fortsät-
ter att arbeta på det sätt som beskrivits ovan bedömer vi emellertid 
att denna risk är låg. Om det antas att det även fortsättningsvis 
kommer att vara mellan 0–4 projekt som avbryts per år, kan antalet 
överklaganden förväntas hålla sig på en mycket låg nivå. Det bör 
rimligen röra sig om något enstaka överklagande per år. Arvsfonds-
delegationen hanterar inte överklagandeärenden i dag men delega-
tionens kanslistöd tillhandahålls av Kammarkollegiet och denna 
myndighet bedöms redan ha kompetensen att handlägga sådana 
ärenden, eftersom återkravsbestämmelserna i dag hanteras på ett 
liknande sätt som föreslås för ärenden som avser överklagade avbrotts-
beslut. Mot den här bakgrunden bedöms den eventuella kostnads-
ökningen som förslaget kan leda till för Arvsfondsdelegationen som 
marginell. Något ökat resursbehov bedöms därför inte finnas. De 
allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms också ha förmåga att 
hantera det antal mål det rimligen kan bli fråga om – något enstaka 
per år – utan något behov av resurstillskott. 

Förslaget när det gäller återbetalning av stöd ur fonden innebär 
främst den förändringen att stöd ska återkrävas, om mottagaren 
bryter mot demokrativillkoret. Brott mot demokrativillkoret kan 
normalt förväntas upptäckas redan i samband med prövningen av 
ansökningarna om stöd. Det tillkommande antal ärenden om åter-
betalning som förslaget kan förväntas medföra torde därför rimligen 
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begränsa sig till på sin höjd något enstaka fall per år. I dag över-
lämnas omkring två ärenden om återbetalning per år över från 
Arvsfondsdelegationen till Kammarkollegiet och kollegiet uppskat-
tar att myndigheten avsätter omkring en tredjedels årsarbetskraft 
per återbetalningsärende. Ett tillkommande antal ärenden skulle 
innebära en ökad arbetsbörda för Arvsfondsdelegationen och Kam-
markollegiet men som berörts ovan bedöms ökningen inte bli annat 
än marginell. Förslagen bedöms därför inte leda till någon nämnvärd 
kostnadsökning för de nämnda myndigheterna.  

Förslaget om att det ska införas en skyldighet för den som ansöker 
om eller har beviljats stöd att anmäla sådana ändrade förhållanden som 
kan påverka rätten till eller storleken av stödet motsvarar i princip 
vad som i praktiken gäller redan i dag. Enligt de villkor som Arvs-
fondsdelegationen tillämpar gäller redan en anmälningsskyldighet 
som visserligen till sin lydelse är mera begränsad än det förslag som 
vi lämnar. Som framgått sker det redan i dag en löpande kontakt och 
dialog mellan handläggare på delegationen och de organisationer 
som genomför projekten. Vid dessa kontakter anmäls redan i dag 
ändrade förhållande på ett formlöst sätt. Förslagen bedöms inte med-
föra några ökade kostnader för Arvsfondsdelegationen och de orga-
nisationer som söker och beviljas stöd. 

18.2.3 Elektronisk underskrift 

Enligt förslaget i kapitel 11 ska Arvsfondsdelegationen få tillåta att 
en ansökan om stöd undertecknas med en avancerad elektronisk 
underskrift. Förslaget i sig innebär endast en möjlighet, och inte en 
skyldighet, för Arvsfondsdelegationen att tillåta att en ansökan om 
stöd ska få undertecknas elektroniskt. Förslaget medför därför inte 
några kostnader för Arvsfondsdelegationen. Det medför inte heller 
några kostnader för någon annan. 

Om Arvsfondsdelegationen skulle ta vara på möjligheten och 
tillåta att organisationer som ansöker om stöd ur Allmänna arvs-
fonden undertecknar ansökningarna med en elektronisk underskrift 
skulle konsekvenser uppstå för Kammarkollegiet, Arvsfondsdelega-
tionen och organisationer som ansöker om stöd ur fonden. Enligt 
uppgift från Kammarkollegiet finns det inom myndigheten långt-
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gående planer på att generellt tillåta e-legitimationer och elektro-
niska underskrifter inom de verksamheter som Kammarkollegiet 
ansvarar för. De nuvarande planerna innebär att kostnaderna för 
införandet av systemet inte ska fördelas på de olika verksamheterna. 
Några ökade kostnader skulle alltså inte uppstå för Arvsfonds-
delegationen eller Allmänna arvsfonden som sådan. 

Som berörts i avsnitt 11.4 skulle ett införande av ett elektroniskt 
ansökningssystem ge effektivitetsvinster för Arvsfondsdelegationen, 
eftersom manuella pappers- och registreringsarbeten automatiseras. 
Även för de sökande organisationerna skulle det uppkomma effek-
tivitetsvinster – med ett elektroniskt system kräver upprättandet och 
ingivandet av en ansökan mindre arbete än vad en motsvarande pappers-
baserad ansökan gör. Dessutom kan ett elektroniskt förfarande inne-
hålla olika slag av stöd- och hjälpfunktioner som underlättar upp-
rättande av ansökningen och som minskar risken för fel. Stöd- och 
hjälpfunktionerna kan dessutom anpassas särskilt till personer som 
har en funktionsnedsättning och kan medföra att denna målgrupp i 
större utsträckning kan ansöka om stöd ur Allmänna arvsfonden 
utan hjälp från andra personer. 

18.2.4 Arvsavståenden 

Enligt förslaget i avsnitt 12.3 ska arv eller försäkringsbelopp få avstås 
till arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, 
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av 
annan anledning kan anses skäligt. Förslaget innebär att arv eller för-
säkringsbelopp som har tillfallit fonden kommer att avstås i något 
fler fall än tidigare eftersom sådan egendom ska kunna avstås i större 
utsträckning, framför allt till en efterlevande sambo, styvförälder 
eller ett styvbarn. Syftet med förslaget är att tydliggöra i vilka situa-
tioner ett arvsavstående bör komma i fråga och säkerställa att av-
stående sker i de fall det är rimligt i dagens samhälle. 

Uppskattningsvis skulle, om de föreslagna reglerna hade gällt, 
mellan tio och tjugo fler avståenden ha meddelats under 2015–2017. 
Att möjligheterna att få en ansökan om arvsavstående beviljad ökar 
kan medföra att antalet ansökningar ökar men en eventuell ökning 
torde bli begränsad, eftersom de vidgade arvsavståendemöjligheterna 
endast träffar en begränsad grupp personer. 
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År 2017 avvecklades för Allmänna arvsfondens räkning 626 dödsbon 
och det inkom 81 ansökningar om arvsavståenden (skr. 2017/18:277 
s. 6). Det är mycket svårt att med någon grad av säkerhet uppskatta 
hur stor en eventuell ökning av antalet ansökningar kan bli, men även 
stor procentuell ökning skulle i faktiska tal vara mycket begränsad. 
Vid ett antagande om att antalet ansökningar ökar med så mycket 
som tjugo procent, skulle antalet årliga ansökningar uppgå till 
97 stycken. Det ökade antalet ansökningar kan endast förväntas öka 
antalet bifall med något enstaka beslut per år. Baserat på hur många 
fler bifallsbeslut som skulle ha meddelats 2015–2017, om de före-
slagna bestämmelserna hade gällt, och den förväntade ökningen av 
antalet beslut som kan följa av ett ökat antal ansökningar, kan det antas 
att antalet bifallsbeslut ökar med fem per år. Om det också antas att 
det belopp som avstås i varje ärende uppgår till 300 000 kronor, vilket 
är det högsta belopp som normalt avstås på närståendegrunden enligt 
nuvarande praxis, skulle förslaget innebära en kostnad om 1,5 mil-
joner kronor för Allmänna arvsfonden. Det belopp som varje år till-
förs fonden skulle alltså minska med motsvarande belopp. 

Enligt uppgifter från Kammarkollegiet upptar arbetet med att 
handlägga ansökningar om avstående av arv och försäkringsbelopp 
för närvarande omkring 3,5 årsarbetskrafter. Om antalet ansök-
ningar ökar kan arbetsbördan för Kammarkollegiet för att hantera 
ansökningar förväntas öka. Även om det ovan angivna antagandet 
om en ökning av antalet ansökningar med så mycket som 20 procent 
skulle visa sig vara riktigt skulle emellertid det tillkommande resurs-
behovet vara litet. Med hänsyn till den minskade marginalkostnaden 
för att hantera de tillkommande ansökningarna kan det ökade resurs-
behovet på sin höjd antas motsvara 0,5 årsarbetskrafter. 

I den absoluta merparten av fallen där det inkommit en ansökan 
om avstående av arv eller försäkringsbelopp uppdrar Kammarkolle-
giet åt länsstyrelsen att utreda frågan. Eftersom de tillkommande 
ansökningarna sprids ut på sju länsstyrelser uppskattas den ökade 
arbetsbördan för varje enskild länsstyrelse som marginell. Något 
resurstillskott för länsstyrelserna bedöms därför inte vara nöd-
vändigt. 

Förslaget i avsnitt 12.5 innebär att regeringen inte längre ska ha 
någon beslutsfattande roll i ärenden om avstående av arv och för-
säkringsbelopp och att beslut i samtliga sådana ärenden ska fattas av 
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Kammarkollegiet. Förslaget bedöms endast få konsekvenser för Kam-
markollegiet och Regeringskansliet. 

Förslaget innebär att Kammarkollegiet kommer att fatta beslut i 
fler ärenden än tidigare, vilket skulle kunna tala för att kollegiets 
kostnader för handläggningen av ärendena kommer att öka. Kammar-
kollegiet lämnar emellertid redan i dag ett förslag till beslut i sam-
band med att ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Det 
förhållandet att Kammarkollegiet enligt förslaget formellt kommer att 
besluta i ärendena bedöms därför snarast medföra en minskad admi-
nistration och minskade kostnader för kollegiet. 

Regeringskansliets hantering av försäljningsärendena kommer helt 
att upphöra, vilket torde medföra ett minskat resursbehov. De fri-
gjorda resurserna bedöms dock vara marginella. 

18.2.5 Regeringens roll vid försäljning av fast egendom 

Förslaget i kapitel 13 avser vem som ska besluta om försäljning av 
Allmänna arvsfondens fasta egendom och tomträtter. I dag prövas 
sådana frågor av Kammarkollegiet, om egendomens värde är högst 
tio miljoner kronor, och av regeringen, om värdet är högre. Enligt 
förslaget ska Kammarkollegiet besluta om försäljning av fondens 
fasta egendom och tomträtter oberoende av egendomens värde. 
Regeringen ska sålunda inte längre pröva sådana frågor. Förslaget 
bedöms endast få konsekvenser för Kammarkollegiet och Regerings-
kansliet. 

Förslaget innebär att Kammarkollegiet kommer att fatta beslut i 
fler ärenden än tidigare, vilket skulle kunna tala för att kollegiets 
kostnader för handläggningen av ärendena kommer att öka. Kam-
markollegiet lämnar emellertid redan i dag ett förslag till beslut i 
samband med att ärendet överlämnas till regeringen för prövning. 
Det förhållandet att Kammarkollegiet enligt förslaget formellt kom-
mer att besluta i ärendena bedöms snarast medföra en minskad admi-
nistration och minskade kostnader för kollegiet. 

Regeringskansliets hantering av försäljningsärendena kommer helt 
att upphöra, vilket torde medföra ett minskat resursbehov. De fri-
gjorda resurserna bedöms dock vara marginella. 
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18.3 Sammanfattande konsekvenser 
för Kammarkollegiet 

Som framgått ovan kan en effekt av våra förslag avseende kriterierna 
för stöd vara att antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvs-
fonden ökar. Ett ökat antal ansökningar medför en ökad arbets-
belastning för Arvsfondsdelegationen, var kansli tillhandahålls av 
Kammarkollegiet. Som framhållits kan en märkbar ökning dock endast 
förväntas på längre sikt. Något omedelbart behov av ökade resurser 
för Kammarkollegiet bedöms därför inte finnas. Resursbehovet på 
längre sikt är mycket svårt att förutse, eftersom andra faktorer kan 
påverka detta i högre grad än de förslag som nu lämnas. 

De övriga förslagen medför som beskrivits ovan i delar ett något 
ökat resursbehov för Kammarkollegiet. Exempelvis kan de i visst 
avseende något generösare reglerna om arvsavståenden leda att fler 
ansökningar inkommer i sådana ärenden. Förslagen innebär i andra 
delar ett något minskat resursbehov för kollegiet. Som exempel kan 
nämnas den minskade administrationen det medför att regeringen 
inte längre föreslås pröva ärenden om arvsavstående och försäljning 
av fast egendom och tomträtt. Sammanvägt bedömer vi att förslagen 
är kostnadsneutrala och sålunda inte kommer att leda till några 
kostnadsökningar. Det bör dock understrykas att förslaget om att 
ansökningar om stöd ur fonden ska få undertecknas med en elek-
tronisk underskrift möjliggör för Arvsfondsdelegationen att införa 
ett elektroniskt ansöknings- och ärendehanteringssystem. Ett in-
förande av ett sådant system bedöms kunna leda till betydande effek-
tivitetsvinster och medföljande kostnadsbesparingar beroende på 
hur systemet genomförs, framför allt på i vilken utsträckning Arvs-
fondsdelegationen anpassar sin organisation och sina rutiner till ett 
digitalt arbetssätt. 
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19 Författningskommentar 

19.1 Förslaget till lag om Allmänna arvsfonden 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Allmänna arvsfondens egendom 

1 §    Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden 
genom  

– arv,  
– gåva,  
– testamente,  
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,  
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begrav-

ningslagen (1990:1144), 
– överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelse-

lagen (1994:1220), 
– upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar som 

anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 
– beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§ lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar, 

– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller  
– domstolsbeslut.  
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller 

också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda 
lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller 
enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer. 

 
I paragrafen anges vilken egendom Allmänna arvsfonden består av. 
Bestämmelsen motsvarar 1 § i den tidigare lagen med den kom-
pletteringen att det nu framgår av bestämmelsen att egendom kan 
tillfalla fonden även genom överlämnande från en likvidator enligt 
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7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220), upplösning av en värdepappers-
fond under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) 
om värdepappersfonder samt beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 
42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§ 
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Övervägandena finns i 
avsnitt 16.2. 

Allmänna arvsfondens ändamål 

2 §   Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell 
karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer som har funktions-
nedsättning. 

 
Paragrafen anger Allmänna arvsfondens ändamål. Av bestämmelsen 
följer att fondens målgrupper är barn (0–11 år), ungdomar (12–25 år) 
och personer som har funktionsnedsättning. Bestämmelsen mot-
svarar 5 § i den tidigare lagen med den ändringen att begreppet 
funktionshinder har ersätts av funktionsnedsättning. Ändringen är 
endast av språklig karaktär. 

2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden 

Förutsättningar för stöd 

1 §    Stöd ur Allmänna arvsfonden får lämnas till verksamhet  
1. som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,   
2. där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och 
3. som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har 

upphört.  
Stöd får också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, om de 

ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första stycket. 
 
I paragrafen regleras de allmänna förutsättningarna för stöd ur All-
männa arvsfonden. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

I första stycket anges de tre övergripande kriterierna för stöd ur 
fonden. Att stöd får lämnas till en verksamhet innebär, i kombi-
nation med bestämmelsen i 2 § första stycket om att stöd inte får 
lämnas till en organisations löpande verksamhet, att en verksamhet 
för att få stöd normalt måste bedrivas i projektform. Som har 
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utvecklats i de allmänna övervägandena kan Arvsfondsdelegationen 
även tillämpa andra kompletterande villkor i stödgivningen, om t.ex. 
fondens tillgång till medel i kombination med antalet ansökningar 
påkallar det. Detta innebär dock inte att delegationen kan frångå de 
kriterier som följer av lag, utan samtliga i paragrafen angivna kriterier 
måste vara uppfyllda för att stöd ska kunna beviljas. Bestämmelsen 
hindrar inte att det även fortsättningsvis beviljas stöd till förstudier, 
under försättning att det planerade efterföljande projektet kan 
förväntas uppfylla kriterierna. 

Av första punkten följer att verksamheten måste vara utvecklande 
för någon av fondens målgrupper för att den ska kunna få stöd. Med 
utvecklande verksamhet avses verksamhet som på något sätt medför 
förbättring för den målgrupp som verksamheten riktar sig till. Det 
kan t.ex. röra sig om att man vill pröva en helt ny verksamhet eller 
utveckla nya metoder i en redan etablerad verksamhet eller att 
utveckla verksamheten i en ny riktning. Betydelsen av begreppet 
utvecklande verksamhet är dock vidare än så. Det avgörande är att 
verksamheten innebär ett utvecklingsarbete som syftar till en för-
ändring och förbättring av målgruppens situation. Verksamheten ska 
således tillgodose målgruppens behov i högre grad än vad som skulle 
vara fallet utan verksamheten. Inte bara nya metoder och arbetssätt 
är att se som utvecklande, utan även en beprövad metod som har 
använts för en målgrupp, men som nu är tänkt att användas för en 
ny målgrupp kan falla inom begreppet. Att tillämpa en beprövad 
metod på samma målgrupp men i ett annat sammanhang, t.ex. att 
tillämpa en metod för en annan funktionsnedsättning än den tidigare 
har tillämpats på, kan anses innefatta ett sådant utvecklingsarbete att 
projektet är utvecklande för målgruppen. Att flytta en befintlig 
metod från en ort till en annan för att använda den för samma mål-
grupp kan innebära ett utvecklingsarbete om förhållandena på orterna 
är olika, t.ex. kan en metod som använts i ett storstadsområde 
behöva anpassas till förhållandena i glesbygd. 

Det är inte utvecklande i bestämmelsens mening att en organi-
sation använder en metod som är ny för organisationen, men som 
redan tillämpas av andra aktörer på den målgrupp vars behov verk-
samheten syftar att tillgodose. För bedömningen har det alltså inte 
någon betydelse om metoden har använts inom riket sedan tidigare 
eller inte, så länge användningsområdet är utvecklande för någon av 
målgrupperna, dvs. syftar till förbättring för deras situation och 
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behov och att ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att undersöka 
om metoden fungerar. 

Av andra punkten, som är en kodifiering av praxis, följer att 
målgruppen måste vara delaktig i planeringen och genomförandet av 
den verksamhet som det söks stöd för. Med delaktighet avses att 
målgruppen aktivt deltar i verksamheten, från utformningen och 
planeringen av verksamheten – dvs. i arbetet innan ansökan om stöd 
görs – till själva genomförandet av verksamheten. Delaktigheten 
bedöms utifrån målgruppens förutsättningar att kunna delta i verk-
samheten. Är målgruppen t.ex. mindre barn som inte själva kan delta 
i planeringen och utformningen av verksamheten kan det vara nöd-
vändigt att målgruppen representeras av någon annan, exempelvis 
föräldrar. Om målgruppen inte själv kan delta åligger det organisa-
tionen att undersöka målgruppens behov och ta till vara mål-
gruppens idéer och perspektiv. 

Av tredje punkten, som också är en kodifiering av praxis, följer att 
en verksamhet måste ha förutsättningar att överleva även efter det 
att stödet ur fonden har upphört. Här ska en bedömning göras om 
det finns förutsättningar för en fortsatt drift av verksamheten när 
finansieringen från fonden upphör. Så kan vara fallet om projektet 
kan bli en del av organisationens ordinarie verksamhet eller om 
någon annan aktör kan ta över verksamheten. Kriteriet kan också 
vara uppfyllt om organisationen sprider metoder som har utvecklats 
i projektet. Det kan t.ex. vara fråga om att ta fram en metodbok eller 
liknande material som beskriver arbetssättet och metoder som har 
använts i verksamheten. Genom att sprida sådant material kan kun-
skapen och metoder leva vidare i en annan verksamhetsform. Det 
krävs redan vid ansökan en konkret plan för hur metodmaterial ska 
användas efter projektets slut och det bör finnas en efterfrågan på 
materialet. 

Av andra stycket följer att samma kriterier som anges i första 
stycket ska tillämpas i fråga om stöd till lokaler, anläggningar och 
utrustning (lokalstöd). Samma krav på utveckling, delaktighet och 
överlevnad gäller alltså enligt bestämmelsen även för sådant stöd.  

En fastighet är till skillnad från en projektverksamhet ett statiskt 
objekt och verksamheten bedrivs i eller i anslutning till den fastighet 
som lokalstödet finansierar. Verksamheten är således till skillnad 
från en projektverksamhet knuten p.g.a. lokalen till en viss ort och 
fastigheten är en förutsättning för den verksamhet som är aktuell för 
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stöd. Det är därför naturligt med en väl definierad geografisk 
avgränsning i fråga om bedömningen om en viss verksamhet ska 
anses utvecklande för målgruppen i fråga om lokalstöd. I likhet med 
den praxis som har tillämpats bör den geografiska begränsningen 
innebära att en regel om att det inte får finnas en liknande verk-
samhet inom en mils radie kan tillämpas för att avgöra om en verk-
samhet är utvecklande på en viss ort.  
 
2 §    Stöd får inte lämnas till en organisations löpande verksamhet.  

Stöd får endast lämnas till en organisation som bedriver ideell verk-
samhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 1 § första stycket lämnas 
även till en offentlig huvudman. 
 
Enligt första stycket får stöd inte lämnas till en organisations löpande 
verksamhet. Stöd får alltså inte lämnas till verksamhet som sökanden 
redan bedriver. Stöd får dessutom endast lämnas under en begränsad 
tid, eftersom verksamheten annars vid någon tidpunkt rimligen 
måste anses övergå till att vara löpande verksamhet. Bestämmelsen 
innebär tillsammans med 1 § att stöd inte får ges i form av verksam-
hets- eller organisationsstöd. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

Av paragrafens andra stycke följer att stöd endast får lämnas till 
en organisation som bedriver ideell verksamhet eller, om det är fråga 
om projektstöd och det finns särskilda skäl, till en offentlig huvud-
man. I likhet med vad som tidigare gällt innebär bestämmelsen att 
stöd inte får lämnas till fysiska personer. Bestämmelsen motsvarar 
vad som har gällt enligt 7 § i den tidigare lagen.  
 
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 sam-

arbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan organisation, agerar 
på det sätt som anges i första stycket. 

 
I paragrafen regleras det s.k. demokrativillkoret. Av villkoret följer 
att en organisation inte ska få stöd om den, dess företrädare, dess 
samarbetsorganisationer eller samarbetsorganisationernas företrä-
dare, främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller i övrigt inte 
respekterar mänskliga rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 7.4. 
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Första stycket reglerar den sökande organisationens och dess före-
trädares agerande. Enligt punkten 1 får stöd inte lämnas till en 
organisation om den eller någon av dess företrädare främjar, upp-
manar till eller försvarar terrorism. Med terrorism avses sådana gär-
ningar som är förenade med straffansvar enligt lagen (2003:148) om 
straff för terroristbrott, lagen (2002:444) om straff för finansiering 
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2010:299) om straff 
för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende 
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet samt 18 kap. 
4 § brottsbalken (där s.k. olovlig kårverksamhet straffbeläggs). En 
organisation får alltså inte främja, uppmana till eller försvara sådana 
gärningar. Ett främjande i det här avseendet innebär att organisatio-
nen skapar möjligheter för eller underlättar terroristbrott, t.ex. 
genom att samla in pengar till terrorism. 

Enligt punkten 2 får stöd inte lämnas till en organisation om den 
eller någon av dess företrädare i övrigt inte respekterar mänskliga 
rättigheter. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att organi-
sationen inte får bryta mot dessa rättigheter och inte får motarbeta 
dem – däremot krävs det inte att organisationen verkar för dem. 
Mänskliga rättigheter preciseras ytterst i internationella överens-
kommelser, som t.ex. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, Europakonventionen och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Sådana rättigheter regleras också i 
nationell rätt. Övergripande principer anges bl.a. i regeringsformen 
medan mera detaljerade bestämmelser exempelvis finns i diskrimi-
neringslagen (2008:567). Nedan nämns några exempel på mänskliga 
rättigheter. 

Till de mänskliga rättigheterna hör principen om alla människors 
lika värde. Ett utlopp av denna är principerna om jämställdhet och 
förbud mot diskriminering, liksom rätten till allmän och lika röst-
rätt. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att organisationen 
inte får verka mot jämställdhet eller mot en allmän och lika rösträtt, 
eller diskriminera någon. Närmare bestämmelser om vad som utgör 
diskriminering finns i diskrimineringslagen. 

Ett annat utlopp av principen om alla människors lika värde är 
förbudet mot att hetsa mot en folkgrupp eller annan liknande grupp 
av personer (se 16 kap. 8 § brottsbalken). Förbudet innebär att det 
inte är tillåtet att uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan 
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt 



SOU 2018:70 Författningskommentar 

329 

eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det rör 
sig dels om våldsbejakande budskap, dels om budskap som är 
kränkande för en folkgrupp eller annan sådan grupp och som över-
skrider gränserna för en saklig kritik av gruppen. Organisationer 
som hetsar mot en folkgrupp eller som främjar, uppmanar till eller 
försvarar en sådan gärning kan inte anses respektera mänskliga 
rättigheter och kan därför inte beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden. 

De mänskliga rättigheterna innehåller också en rätt till respekt 
för privatlivet, dvs. en rätt till skydd för den personliga integriteten. 
Närmare bestämmelser om skydd för den personliga integriteten 
finns bl.a. i brottsbalkens bestämmelser som ger skydd mot olaga 
våld, tvång och hot. Det kan t.ex. röra sig om misshandelsbrott, olaga 
frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott och förtal. En 
organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar exempelvis 
våldsutövning eller hot kan alltså inte anses respektera mänskliga 
rättigheter. Demokrativillkoret hindrar därför att organisationer som 
sprider våldsbejakande budskap får stöd. Angrepp som utövas i nöd-
värn, nöd eller liknande är inte av det slaget att de ska leda till att 
stöd vägras en organisation. Inte heller organisationer på lek- och 
idrottsområdet där det är ofrånkomligt att deltagarna utsätts för ett 
visst mått både avsiktligt och oavsiktligt våld, t.ex. ishockeyfören-
ingar, ska vägras stöd. Detsamma gäller sporter där uppsåtlig miss-
handel är det centrala momentet i sporten, som t.ex. boxning eller 
andra kampsporter. Vid sådan sportutövning är eventuella miss-
handelsgärningar i allmänhet fria från straffansvar på grund av sam-
tycke och att vissa regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället. 
Organisationer som bedriver sådan sportutövning kan sålunda trots 
att sådana gärningar begås inom verksamheten få stöd ur Allmänna 
arvsfonden. 

Bland de mänskliga rättigheterna finns även ett särskilt skydd för 
barnets rättigheter. En organisation som inte respekterar barns rät-
tigheter kan därför inte få stöd. Barns rättigheter regleras bl.a. i 
barnkonventionen som t.ex. ger barn rätt till skydd mot ekonomiskt 
utnyttjande, mot att utföra arbete som kan vara skadligt, mot olaglig 
användning av narkotika samt mot alla former av sexuella utnyttjan-
den och sexuella övergrepp, vilket inkluderar skydd mot att utnyttjas 
i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.  

Flera av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till bostad eller 
rätten till en rättvis rättegång, kan inte anses medföra skyldigheter 
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för någon annan än staten och kan därför inte tillämpas på organi-
sationer som söker stöd ur Allmänna arvsfonden. 

I en del fall kan flera mänskliga rättigheter stå emot varandra. Ett 
exempel är att för en organisation som är ett trossamfund kan 
diskrimineringsförbudet komma i konflikt med rätten till religions-
frihet i Europakonventionen. De olika rättigheterna måste då vägas 
mot varandra. När det just gäller trossamfund har sådana organisa-
tioner rätt till en viss grad av autonomi även om det innebär en sär-
behandling på grund av t.ex. kön eller sexuell läggning. Den avväg-
ning som måste göras mellan de olika rättigheterna innebär att 
trossamfunden fritt får välja vilka personer som ska företräda den 
religiösa verksamheten, såsom religiösa ledare och lärare, även om 
detta innebär särbehandling av t.ex. kvinnor eller homosexuella. 
Undantaget är mycket begränsat och rör endast religiösa företrädare 
för ett trossamfund, och inte all personal som arbetar för trossam-
fundet. En ideell organisation för homosexuella eller för personer 
med funktionsnedsättning eller en intresseorganisation för äldre bör 
också kunna ställa krav på att den som företräder organisationen 
själv är homosexuell respektive har en funktionsnedsättning eller är 
äldre. Detsamma gäller organisationer som verkar för en viss etnisk 
grupps intressen. Diskrimineringsförbudet hindrar inte heller att 
exempelvis idrottsföreningar har könsuppdelad verksamhet, även 
om huvudregeln är att det inte är tillåtet att diskriminera på grund 
av kön. 

Ett agerande i strid mot demokrativillkoret som sker innan en 
ansökan om stöd görs innebär att organisationen ska vara utesluten 
från stöd under en tid därefter. Hur lång denna tid är beror på hur 
allvarligt agerandet har varit men en kortare tid än några år bör inte 
komma i fråga ens för de lindrigaste fallen. Om det är fråga om ett 
agerande i strid mot första punkten måste det ha gått en mycket lång 
tid sedan agerandet ägde rum för att organisationen ska komma i 
fråga för stöd. 

I det fallet en företrädare verkställer ett beslut fattat av organi-
sationen om t.ex. insamling av pengar till terrorändamål är det 
organisationen som har agerat i strid mot demokrativillkoret. Före-
trädaransvaret är emellertid självständigt i det avseendet att organis-
ationen ska nekas stöd, om företrädaren på egen hand agerar i strid 
mot villkoret. Detta gäller oavsett om företrädarens agerande har 
skett inom ramen för organisationens verksamhet eller inte. Om 
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företrädarens agerande i strid mot demokrativillkoret sker efter det 
att stöd har beviljats kan det bli aktuellt att avbryta utbetalningen av 
stöd enligt 13 § och återkräva redan utbetalt stöd enligt 14 §. Som 
framgår av 4 § kan organisationen under vissa förutsättningar 
beviljas stöd trots företrädarens agerande. 

Till kretsen av företrädare räknas olika kategorier av personer. 
Till kretsen hör personer som är legala företrädare för organisa-
tionen, främst styrelseledamöter, och övriga som t.ex. genom full-
makt får företräda organisationen. Även personer som har utsetts av 
organisationen att företräda den i olika sammanhang är att se som 
företrädare, t.ex. talespersoner. Vidare kan personer som är anställda 
i organisationen räknas till kretsen, dock under förutsättning att 
personens roll är att vara ”ansiktet utåt” i verksamheten. Det kan 
t.ex. vara fråga om en präst i en församling eller en lärare i ett studie-
förbund. En person som är anställd som kanslist eller lokalvårdare 
har i normalfallet inte en sådan roll. Inte heller kan föreläsare som 
bjuds in till ett enstaka evenemang ses som en företrädare. Om det 
handlar om en person som anlitas regelmässigt och inte endast vid 
enstaka tillfällen kan personen dock räknas till kretsen av före-
trädare, särskilt om han eller hon ges en framträdande roll i organi-
sationen. Även om en föreläsare inte företräder organisationen bör 
uttalanden och annat agerande från honom eller henne som görs som 
görs under föreläsningen påverka bedömningen av om stöd ska 
lämnas till organisationen. Om organisationen inte tydligt tar av-
stånd från föreläsarens uttalanden eller ageranden som strider mot 
demokrativillkoret kan organisationen komma att nekas stöd. Att 
organisationen trots kännedom om att en föreläsare tidigare gjort 
uttalanden som inte är förenliga med demokrativillkoret bjuder in 
och låter honom eller henne föreläsa kan också tala för att inte heller 
organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med demokrativillko-
ret. Bedömningen avgörs ytterst av omständigheterna i det enskilda 
fallet.  

Personer som endast är medlemmar i en organisation tillhör nor-
malt inte företrädarkretsen. En person som har en aktiv och framträd-
ande roll i en organisation kan, trots avsaknad av formellt förtroende-
uppdrag, dock räknas till kretsen om personens roll är sådan att han 
eller hon är en faktisk företrädare för organisationen. 

Av andra stycket följer att stöd inte får lämnas till en organisation 
om någon av dess samarbetsorganisationer eller en företrädare för en 
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sådan organisation agerar på det sätt som anges första stycket. Som 
samarbetsorganisation räknas en organisation som stödsökanden 
samarbetar med i någon form, antingen i det aktuella projektet eller 
i sökandens ordinarie verksamhet. I vertikala organisationsstruk-
turer förekommer normalt ett samarbete mellan riksförbund och 
enskilda lokalorganisationer varför de är att se som samarbetsorgani-
sationer i förhållande till varandra. I fråga om en paraplyorganisation 
och dess medlemsorganisationer, som ofta har en mer löslig relation 
än vad ett riksförbund har till sina lokalorganisationer, krävs det 
dock ett konkret samarbete dem emellan för att de ska ses som 
samarbetsorganisationer i förhållande till varandra. 

För att den horisontella relationen mellan olika lokal- eller med-
lemsorganisationer ska falla under begreppet samarbetsorganisatio-
ner krävs att det förekommer ett konkret samarbete dem emellan, 
eftersom deras relation normalt inte är av samarbetskaraktär.  

Vidare är samarbetsorganisationer sådana organisationer som är 
medfinansiärer till ett projekt som det söks stöd för ur Allmänna 
arvsfonden.  

I likhet med vad som gäller i fråga om företrädare får stöd inte 
lämnas till organisationen om samarbetsorganisationens eller dess 
företrädares agerande har ägt rum innan stödansökan görs. Om 
agerandet sker efter att stöd har beviljats kan stödet komma att 
avbrytas och utbetalt stöd komma att återkrävas enligt 13 och 14 §§. 
Som framgår av 5 § kan organisationen under vissa förutsättningar 
beviljas stöd trots samarbetsorganisationens eller dess företrädares 
agerande. 

 
4 §    Om en företrädare för en organisation har agerat på det sätt som anges 
i 3 § första stycket, får stöd ändå lämnas till organisationen under förut-
sättning att denna 

1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att agerandet 
inte upprepas, och 

2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren 
var lämplig för sitt uppdrag. 

 
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar stöd kan lämnas till 
en organisation trots att en företrädare har agerat i strid med demo-
krativillkoret i 3 §. De allmänna övervägandena finns i avsnitt 7.4.3. 

Av första punkten framgår att en förutsättning för att kunna 
komma i fråga för stöd när en företrädare har agerat på det sätt som 
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beskrivs i 3 § första stycket är att organisationen genast vidtar åtgär-
der när agerandet kommer till organisationens kännedom. Vilka 
åtgärder som krävs beror på om agerandet är hänförligt till 3 § första 
stycket 1 eller 2 och agerandets karaktär i övrigt. 

Många av de ageranden som är hänförliga till 3 § första stycket 1 
är så pass allvarliga att det överhuvudtaget inte finns tillräckliga 
åtgärder som organisationen kan vidta för att kunna beviljas stöd. 
Exempel på sådana ageranden är att företrädaren samlar in pengar eller 
rekryterar till terrorverksamhet, dvs. på något sätt främjar terrorism. 
Som huvudregel är ett främjande allvarligare än att uppmana till 
terrorism, samtidigt som ett uppmanande är något allvarligare än ett 
försvarande av terrorism. Även allvarligare fall av uppmaning till och 
försvar av terrorism kan vara av sådan art att agerandet, oberoende 
av vilka åtgärder organisationen vidtar för att säkerställa att det inte 
upprepas, exkluderar organisationen från stöd. Uppmaning till eller 
försvar av terrorism kan dock många gånger vara av sådan art att det 
är möjligt för organisationen att vidta åtgärder för att vara aktuell för 
stöd. Även ageranden som faller inom området för 3 § första stycket 2 
och som består av våldsbrott av svårare art såsom mord, mordförsök, 
synnerligen respektive grov misshandel och fridskränkningsbrott av 
allvarligare karaktär, är i de flesta fall sådana att en organisation kan 
vidta tillräckliga åtgärder för att kunna beviljas stöd. Åtgärderna bör 
i de angivna fallen bestå i att organisationen tar avstånd från före-
trädarens agerande genom att genast utesluta denne. Organisationen 
bör också säkerställa att agerandet inte upprepas, t.ex. genom att se 
över sina rutiner för tillsättande av företrädare. 

Är det fråga om en i sammanhanget lindrigare form av agerande 
som är hänförligt till 3 § första stycket 2 och som har en svag kopp-
ling till organisationens verksamhet kan det t.ex. vara tillräckligt att 
organisationen klart och tydligt framför till företrädaren att beteen-
det är oacceptabelt och att det inte får upprepas, dvs. att någon form 
av varning eller skarp erinran ges till företrädaren i fråga. Det kan 
t.ex. vara fallet om en företrädare gör sig skyldig till misshandel av 
normalgraden i en krogkö eller annat liknande agerande. Det finns 
också situationer i fråga om företrädares agerande i strid 3 § första 
stycket 2 där organisationen inte har någon skyldighet att agera över-
huvudtaget. Det ska då vara fråga om ett mycket lindrigt agerande som 
inte har någon som helst koppling till organisationens verksamhet. 
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Av andra punkten följer att en ytterligare förutsättning för att en 
organisation ska kunna vara aktuell för stöd trots att företrädaren 
brustit i fråga om demokrativillkoret är att organisationen har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren 
var lämplig för sitt uppdrag. Detta innebär att organisationen måste 
ha haft rutiner för att tillse att lämpliga personer utses som före-
trädare för organisationen och att ändamålsenliga krav ställs i fråga 
om kontrollen av dessa personer. Som en del av denna kontroll bör 
bl.a. ingå att referenspersoner kontaktas innan den tilltänkta före-
trädaren utses. Om organisationen har ändamålsenliga rutiner för 
tillsättande av företrädare är förutsättningen i den aktuella punkten 
uppfylld. 

Bestämmelsen är tillämplig både i det fallet att företrädarens 
agerande äger rum under pågående stödgivning, då denna kan avbry-
tas enligt 13 § och redan utbetalt stöd återkrävas enligt 14 §, och i 
det fallet att agerandet har skett i tiden innan en ansökan om stöd 
görs. Har agerandet skett innan en stödansökan görs är en förutsätt-
ning för stöd att organisationen har vidtagit de ovan beskrivna åt-
gärderna när agerandet upptäcktes. Bestämmelsen är också tillämplig 
i de fall en företrädare har agerat i strid mot 3 § innan han eller hon 
utsågs till företrädare för organisationen. 

Som har framgått i kommentaren till 3 § är en organisation som 
har agerat i strid mot demokrativillkoret utesluten från stöd under 
en viss tid efter överträdelsen. Om en företrädare har gjort sig 
skyldig till ett så allvarligt agerande att organisationen oavsett vilka 
åtgärder den vidtar är utesluten från stöd, bör de vidtagna åtgärderna 
ändå få betydelse för under hur lång tid organisationen inte kan 
beviljas stöd. 
 
5 §    Om en samarbetsorganisation eller en företrädare för en sådan orga-
nisation har agerat på det sätt som anges i 3 § andra stycket, får stöd lämnas 
under förutsättning att den sökande organisationen genast tar avstånd från 
agerandet, eller om agerandet varit allvarligt, avbryter samarbetet. 

 
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar en organisation kan 
få stöd ur Allmänna arvsfonden trots att en samarbetsorganisation 
eller dess företrädare har agerat på det sätt som anges i 3 § andra 
stycket. De allmänna övervägandena finns i avsnitt 7.4. 
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Tillämpningsområdet för bestämmelsen i 3 § andra stycket sträcker 
sig mycket långt, eftersom det träffar samarbetsorganisationers och 
deras företrädares ageranden både inom ett projekt som drivs med 
stöd från fonden och i den ordinarie verksamheten. Möjligheterna 
för en organisation att få stöd trots samarbetsorganisationens age-
rande är därför vida. Huvudregeln i bestämmelsen är att en organisa-
tion för att kunna beviljas stöd genast måste ta avstånd från en sam-
arbetsorganisations agerande som strider mot 3 §. Detsamma gäller 
om en företrädare för samarbetsorganisationen har agerat på ett 
sådant sätt. Om agerandet har varit allvarligt, måste organisationen 
dock avbryta samarbetet. Ageranden som faller inom tillämpnings-
området för 3 § första stycket 1 är normalt allvarliga. Om en sam-
arbetsorganisations företrädare har agerat i strid mot 3 §, och sam-
arbetsorganisationen ändå skulle kunna beviljas stöd enligt 4 §, är det 
tillräckligt att organisationen tar avstånd från samarbetsorganisa-
tionens företrädares agerande.  

Bestämmelsen är tillämplig både i det fallet att samarbetsorgani-
sationens agerande äger rum under pågående stödgivning, då denna 
kan avbrytas enligt 13 § och redan utbetalt stöd återkrävas enligt 
14 §, och i det fallet att agerandet har skett i tiden innan en ansökan 
om stöd görs. Har agerandet skett innan en stödansökan görs är en 
förutsättning för stöd att organisationen har vidtagit de ovan beskrivna 
åtgärderna när agerandet upptäcktes. Bestämmelsen är också tillämp-
lig i de fall en samarbetsorganisation har agerat i strid mot 3 § innan 
samarbetet inleddes. 

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden 

6 §    En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska göras skriftligen hos 
Arvsfondsdelegationen. 

Ansökningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma 
sökandens förutsättningar att få stöd ur fonden. 

Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller 
dennes ombud. Arvsfondsdelegationen får tillåta att ansökningen under-
tecknas 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. 
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I paragrafen finns bestämmelser om ansökningar om stöd ur All-
männa arvsfonden. Innehållet i bestämmelsen har behandlats dels i 
avsnitt 11.4, dels i avsnitt 16.2. 

Enligt första stycket ska en ansökan om stöd vara skriftlig och 
göras hos Arvsfondsdelegationen. Även en elektroniskt inskickad 
ansökan uppfyller skriftlighetskravet. Av 16 § följer att fördelning 
av stöd undantagsvis kan beslutas av en annan myndighet än Arvs-
fondsdelegationen och att ansökningen i de fallen ska göras hos den 
beslutande myndigheten. 

I andra stycket anges att ansökningen ska innehålla de uppgifter 
som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få stöd ur 
fonden. I förordningen finns ytterligare krav på en ansökans 
utformning.  

Av tredje stycket följer att ansökningen ska vara undertecknad av 
sökanden eller dennes ombud. Undertecknandet kan ske antingen 
genom egenhändigt undertecknande med penna på papper eller, om 
Arvsfondsdelegationen tillåter det, genom en elektronisk under-
skrift. Den elektroniska underskriften måste uppfylla kraven på en 
avancerad elektronisk underskrift enligt artikel 3 i Europaparla-
mentets 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 (eIDAS-förordningen), i den ursprungliga lydelsen. 
Om det är en annan myndighet än Arvsfondsdelegationen som 
beslutar om stöd, följer av 16 § att det är denna myndighet som får 
besluta om elektroniska underskrifter ska tillåtas.  

Beslut om stöd 

7 §    Ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de villkor 
som behövs. Dessa ska framgå av beslutet. 

 
Av paragrafen följer att ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden 
ska förenas med de villkor som behövs och att villkoren ska framgå 
av beslutet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 16.2. 
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Förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar 

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 ända-
mål 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 för-
utsattes när stödet beviljades. 

Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att lokalen 
eller anläggningen ska vara anpassad för personer som har funktionsned-
sättning, om inte något hindrar det eller om det av särskilda skäl inte 
behövs. 

 
Paragrafen innehåller särskilda regler om stöd till lokaler eller 
anläggningar (lokalstöd). Övervägandena finns i avsnitt 8.4. 

Första stycket anger att den som 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. 
Bestämmelsen gäller både om sökanden äger och har nyttjanderätt 
till lokalen eller anläggningen i fråga. Bestämmelsen motsvarar vad 
som har gällt enligt 9 a § första stycket i den tidigare lagen. 

Av andra stycket följer att om den som beviljas lokalstöd hyr eller 
på annat sätt har nyttjanderätt till lokalen eller anläggningen ska 
denne, om det finns särskilda skäl, förbinda sig att använda lokalen 
eller anläggningen under minst fem år i stället för tio år. Särskilda 
skäl för en femårig tidsförbindelse finns om hyresmarknaden på den 
aktuella orten är sådan att det är mycket svårt eller omöjligt att finna 
en hyresvärd som är villig att ingå lokalhyresavtal för en tioårsperiod. 
Om särskilda skäl föreligger ska sökanden alltså förbinda sig att 
under minst fem år bedriva verksamhet i lokalen eller anläggningen 
enligt de villkor som förelåg vid beviljandet av stödansökan.  

Tredje stycket reglerar villkor om anpassning av lokalen eller anlägg-
ningen för personer som har funktionsnedsättning. Bestämmelsen 
motsvarar vad som har gällt enligt 9 a § andra stycket i den tidigare 
lagen. 
 
9 §    Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdele-
gationen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag i den förbindelse 
eller från de villkor som anges i 8 § första och andra styckena. 



Författningskommentar SOU 2018:70 

338 

Paragrafen reglerar möjligheten att, om det finns särskilda skäl, 
besluta om undantag i den förbindelse eller från de villkor som anges 
i 8 § första och andra styckena. Bestämmelsen motsvarar vad som 
har gällt enligt 9 b § i den tidigare lagen med det tillägget att den även 
omfattar fall där sökanden har förbundit sig att använda lokalen eller 
anläggningen under fem år. Övervägandena finns i avsnitt 8.4. 

Skyldighet att hålla medel avskilda 

10 §    Den som har tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden ska, om inte 
annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda. 

 
Paragrafen innehåller en regel om att en mottagare av stöd ur All-
männa arvsfonden är skyldig att hålla medlen avskilda. Bestämmel-
sen motsvarar vad som har gällt enligt 5 § i den tidigare lagen. 

Redovisning och återbetalningsskyldighet 

11 §    Den som har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska föreläggas 
att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur 
medlen har använts och på begäran lämna det underlag som behövs för 
granskningen av redovisningen. 

 
Paragrafen reglerar en skyldighet för den som har beviljats stöd ur 
Allmänna arvsfonden att redovisa användningen av stödet samt att 
på begäran lämna det underlag som behövs för granskningen av 
redovisningen. Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt enligt 11 § 
i den tidigare lagen. 
 
12 §    Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur fonden ska utan 
dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade förhållanden 
som kan påverka rätten till eller storleken av stödet. 

 
I paragrafen regleras en skyldighet för den som ansöker om eller har 
beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden att anmäla ändrade förhållan-
den. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.5. 

Anmälningsskyldigheten gäller både för den som ansöker om och 
den som har beviljats stöd ur fonden. Bestämmelsen gäller alltså från 
den tidpunkt då en ansökan om stöd görs. Att anmälan ska göras 
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utan dröjsmål innebär i normalfallet att den ska göras inom några 
dagar från det att de ändrade förhållandena uppmärksammades. 

Ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken 
av stödet är bl.a. om organisationen som ansöker om eller har 
beviljats stöd uppmärksammar att den kan ha brutit mot demokrati-
villkoret i 3 §. Andra exempel på ändrade förhållanden är att änd-
ringar behöver göras i den verksamhet som stödet har sökts eller 
beviljats för. Det kan bl.a. vara fråga om att projektstarten försenas 
så att den planerade verksamheten inte kan genomföras helt eller 
delvis eller att ändringar behöver göras i projektet, t.ex. en omför-
delning mellan budgetposter. Det kan också vara fråga om att organi-
sationen har sökt eller beviljats medel från någon annan finansiär och 
detta påverkar Allmänna arvsfondens finansiering av den aktuella 
verksamheten. 
 
13 §    Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska 
Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas 
ut. Beslutet gäller omedelbart. 

Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad som 
anges i 3 §, får Arvsfondsdelegationen före beslutet ge denne tillfälle att 
avhjälpa den uppkomna bristen. 

 
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar ett beslutat stöd 
helt eller delvis ska återkallas. Detta har behandlats i avsnitt 10.5. 

Av första stycket följer att Arvsfondsdelegationen ska besluta att 
stöd som har beviljats ur Allmänna arvsfonden helt eller delvis inte 
ska betalas ut, om den som har beviljats stödet bryter mot villkoren 
för det. Med villkoren för stöd avses de villkor som framgår av 3 och 
7–12 §§. Bestämmelsen i 7 § innebär att också villkoren i det enskilda 
stödbeslutet och eventuella generella villkor för stöd som fogats till 
beslutet är att bedöma som villkor för stöd enligt förevarande bestäm-
melse. Så länge den stödbeviljade verksamheten genomförs enligt den 
beskrivning som har lämnats i ansökningen om stöd kan bedöm-
ningen av utvecklande-, delaktighets- och överlevnadsgraden inte 
ändras. Lagens krav på att det är verksamhet som är utvecklande, och 
som uppfyller kraven på delaktighet och överlevnad, som kan få stöd 
har därför främst betydelse vid prövningen av om stöd ska beviljas 
eller ej och mindre betydelse för bedömningen av om utbetalningen av 
ett stöd ska avbrytas. Återkallelse är som huvudregel obligatorisk vid 
överträdelser av villkoren för stöd, dvs. utbetalningen av stödet ska 
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avbrytas vid brott mot villkoren. Om stödet ska återkallas helt eller 
delvis får avgöras utifrån villkorsbrottets karaktär. Om ett villkor för 
stöd exempelvis är att en viss del av medlen enligt budgeten ska gå 
till en informationsinsats med anknytning till projektet men det 
snart efter att stödbeslutet meddelats står klart för stödmottagaren 
att någon sådan insats inte kommer att genomföras, så kan det vara 
tillräckligt att stödet i den del som avser informationsinsatsen inte 
betalas ut. 

Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad 
som anges i 3 §, dvs. demokrativillkoret, får Arvsfondsdelegationen 
enligt andra stycket före beslutet ge denne tillfälle att avhjälpa den 
uppkomna bristen. Bestämmelsen är fakultativ och ger Arvsfonds-
delegationen en möjlighet att vid mindre allvarliga villkorsbrott ge 
den som har beviljats stöd tillfälle att rätta till den uppkomna bristen. 
Delegationen kan alltså liksom tidigare i en dialog med stödmot-
tagande organisationer ge förslag på hur mindre allvarliga brott mot 
villkoren kan avhjälpas. Om en mindre allvarlig brist avhjälps, kan 
stödgivningen inte avbrytas eftersom organisationen inte längre 
bryter mot villkoren. Ett exempel på en mindre allvarlig brist som kan 
rättas till är att en stödbeviljad organisation inte har lämnat in en 
redovisning i tid. I ett sådant fall kan alltså Arvsfondsdelegationen 
ge organisationen möjlighet att inkomma med redovisningen vid ett 
senare tillfälle. Det följer direkt av bestämmelsens lydelse att ett kon-
staterat brott mot demokrativillkoret är en så allvarlig brist att den 
inte är möjlig att avhjälpa. Av 4 och 5 §§ framgår dock att en orga-
nisation som har beviljats stöd under vissa förutsättningar kan vidta 
åtgärder för att undvika att bryta mot demokrativillkoret när en före-
trädare för organisationen eller en av dess samarbetsorganisationer har 
agerat i strid mot villkoret. 

Att Arvsfondsdelegationen får besluta att ett beviljat stöd helt 
eller delvis inte ska betalas ut, om den som beviljats stödet har lämnat 
oriktiga eller vilseledande uppgifter, framgår av 37 § andra stycket 3 
förvaltningslagen (2017:900). 
 
14 §    Stöd ur fonden ska betalas tillbaka 

1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett ändamål, 
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller 

underlag enligt 11 §, 
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3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt 
belopp, 

4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 

5. om mottagaren bryter mot villkoret i 3 §. 
Stöd till en lokal eller en anläggning ska återbetalas helt eller delvis, om 

den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens 
medgivande inom den tidsperiod som enligt 8 § första och andra stycket 
gäller för stödet.  
 
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar medel som har 
betalats ut ur fonden kan krävas tillbaka från mottagaren. Paragra-
fen, som delvis motsvarar vad som har gällt enligt 12 § i den tidigare 
lagen, har behandlats i avsnitt 10.5. 

De förutsättningar för återbetalningsskyldighet som anges i första 
stycket gäller för samtliga stödformer. Punkterna 1 och 2 motsvarar 
vad som gällt enligt den tidigare lagen. Av punkterna 3 och 4 följer 
att stöd ur fonden ska betalas tillbaka, om mottagaren genom att 
lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur 
fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om 
stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp och mottagaren borde ha insett detta. Enligt punkten 5 ska 
stöd ur fonden också betalas tillbaka, om mottagaren bryter mot 
villkoret i 3 §, dvs. demokrativillkoret. Av 4 och 5 §§ framgår dock 
att en organisation som har beviljats stöd under vissa förutsättningar 
kan vidta åtgärder för att undvika att bryta mot demokrativillkoret 
när en företrädare för organisationen eller en av dess samarbets-
organisationer har agerat i strid mot villkoret. 

Av andra stycket följer att stöd till en lokal eller en anläggning ska 
återbetalas helt eller delvis, om den säljs eller användningen av den 
ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom den tids-
period som enligt 8 § första och andra stycket gäller för stödet. 
Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt enligt den tidigare lagen 
men till följd av att en förbindelse enligt 8 § nu kan ha en längd om 
antingen fem eller tio år är också den tid under vilken återbetalnings-
skyldigheten kan inträda av motsvarande längd. I det fall mottagaren 
av stödet hyr den lokal eller anläggning som stödet avser och hyres-
värden säljer den, kan stödet självfallet inte återkrävas om försäljningen 
inte påverkar mottagarens verksamhet i lokalen eller anläggningen. 
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15 §    Om Arvsfondsdelegationen anser att det finns skäl att överväga ett 
åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd ur fonden, ska ärendet 
överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Kammarkollegiet 
får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis 
befrias från återbetalningsskyldighet. 

 
Av paragrafen följer att om Arvsfondsdelegationen anser att det finns 
skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd 
ur fonden ska myndigheten överlämna ärendet till Kammarkollegiet 
som beslutar i frågan. Kammarkollegiets beslut får överklagas till för-
valtningsrätten enligt 5 kap. 1 §. Om det finns särskilda skäl får 
Kammarkollegiet besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från 
återbetalningsskyldighet. Paragrafen, som motsvarar vad som har 
gällt enligt 13 § i den tidigare lagen, har behandlats i avsnitt 10.5. 

Arvsfondsdelegationen 

16 §    Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna 
arvsfonden. 

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från Arvsfonds-
delegationen, besluta att en annan myndighet under en bestämd tidsperiod 
ska fördela visst stöd. Vad som i 6, 8, 9, 12, 13 och 15 §§ föreskrivs om 
Arvsfondsdelegationen ska även gälla för en sådan myndighet. 
 
Av paragrafen följer att det är Arvsfondsdelegationen som beslutar 
om stöd ur Allmänna arvsfonden men att regeringen, om det finns 
särskilda skäl, kan besluta att en annan myndighet under en 
begränsad tid ska fördela visst stöd. Paragrafen motsvarar vad som 
har gällt enligt 8 § i den tidigare lagen med den ändringen att det nu 
framgår att vissa bestämmelser i lagen gäller för en annan myndighet 
som enligt regeringens beslut ska fördela stöd. Denna fråga har 
behandlats i avsnitt 16.2. 
 
17 §    Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen. 

I Arvsfondsdelegationen ska såväl ledamöter från Regeringskansliet, 
varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av leda-
möterna ska utgöras av personer som inte arbetar i Regeringskansliet. 

Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen ska ha god kunskap om barn, 
ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. 
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Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 8 b § i den tidi-
gare lagen, reglerar hur Arvsfondsdelegationen ska vara sammansatt. 

3 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning 

Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom 

1 §    Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet, som 
en särskild fond. 

 
Enligt paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 14 § i den 
tidigare lagen, förvaltas Allmänna arvsfondens egendom av Kammar-
kollegiet som en särskild fond, åtskild från andra medel. 
 
2 §    Fondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kollegiet för 
fondens talan i mål och ärenden som rör fonden. 

 
Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 15 § i den tidigare 
lagen, anger att Kammarkollegiet bevakar fondens rätt till egendom 
och för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden. 
 
3 §    Medel som tillfaller fonden ska överlämnas till Kammarkollegiet. 
Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning av 
egendom som tillfaller fonden. 

 
Av paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 16 § i den 
tidigare lagen, följer att medel som tillfaller fonden ska överlämnas 
till Kammarkollegiet samt att kollegiet ska ta emot och granska redo-
visning för förvaltning av egendom som tillfaller fonden. 
 
4 §    Av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska en tiondel läggas 
till fonden vid årets utgång. Den resterande delen och årets avkastning ska 
vara tillgängliga för utdelning från och med närmast följande år men får 
också läggas till fonden. 

 
Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 2 § i den tidigare 
lagen, anger att av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska 
en tiondel läggas till fonden. Den resterande delen och årets avkast-
ning ska vara tillgängliga för utdelning från och med närmast föl-
jande år men får också läggas till fonden. 
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Gåvor och testamenten 

5 §    Om ett testamente eller en gåva till förmån för fonden har förenats 
med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen ska tas emot. 

 
6 §    Testamente till någon annan än fonden får godkännas av Kammar-
kollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Ett testamente, 
som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, får god-
kännas även om det finns anledning till klander. 

 
Paragraferna reglerar dels fallet att ett testamente eller en gåva till 
fonden har förenats med villkor, dels godkännande av testamente till 
någon annan än fonden. Bestämmelserna motsvarar vad som har gällt 
enligt 3 och 4 §§ i den tidigare lagen. 

Kammarkollegiets redovisning till regeringen 

7 §    Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovisning för 
förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räken-
skapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets 
årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 § 
lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granska redo-
visningen. 

 
Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 16 a § i den 
tidigare lagen, reglerar Kammarkollegiets redovisningsskyldighet 
avseende förvaltningen av Allmänna arvsfonden och Riksrevisionens 
granskning av redovisningen. 

Anmälningsskyldighet vid dödsfall 

8 §    Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna 
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den som har boet i sin 
vård anmäla detta till Kammarkollegiet. 

 
I paragrafen finns en bestämmelse om anmälningsskyldighet vid 
dödsfall. Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än 
Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska enligt 
bestämmelsen den som har boet i sin vård anmäla detta till Kammar-
kollegiet. Bestämmelsen, som motsvarar vad som har gällt enligt 17 § 
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i den tidigare lagen, har lyfts fram i en egen paragraf. Denna fråga 
har behandlats i avsnitt 16.2. 

God man 

9 §    Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna 
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammarkollegiet 
förordna en god man att företräda fonden vid boutredningen. 

 
Enligt paragrafen ska Kammarkollegiet förordna en god man att 
företräda fonden vid boutredningen, om det vid ett dödsfall inte 
finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden 
är testamentstagare. Paragrafen motsvarar vad som har gällt enligt 
17 § i den tidigare lagen. 
 
10 §    En god man behöver inte förordnas 

1. om fonden har uteslutits från arv genom testamente och Kammar-
kollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander, 

2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en god 
man för att ta vård om egendomen, eller 

3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar. 

 
I paragrafen anges i tre punkter de fall då fonden visserligen är 
arvinge men då det ändå inte finns anledning att förordna god man 
att företräda fonden vid boutredningen. Paragrafen motsvarar vad 
som har gällt enligt 18 § i den tidigare lagen. 
 
11 §    Om egendom har tillfallit fonden genom gåva som inte endast utgörs 
av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta hand om egen-
domen. 

 
Enligt paragrafen ska Kammarkollegiet, om egendom har tillfallit 
fonden genom gåva som inte endast utgörs av pengar, förordna en 
god man att ta hand om egendomen. Paragrafen motsvarar vad som 
har gällt enligt 19 § i den tidigare lagen. 
 
12 §    Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör sina 
uppgifter. 

I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet om 
sysslomän i 18 kap. handelsbalken. 
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Enligt paragrafens första stycke ska Kammarkollegiet övervaka att 
den gode mannen fullgör sina uppgifter. Av det andra stycket följer 
att det som är föreskrivet om sysslomän i 18 kap. handelsbalken gäller i 
fråga om god man enligt denna lag. Bestämmelserna motsvarar vad som 
har gällt enligt 20 § i den tidigare lagen. 

Försäljning av fondens egendom, m. m. 

13 §    Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller tomträtt 
som har tillfallit Allmänna arvsfonden. 

 
14 §    Annan lös egendom än tomträtt ska av den gode mannen säljas på 
offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat. 

Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in. 
Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska de 

tillämpas. 

 
15 §    Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god man 
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit fonden, gäller ifråga 
om egendomens försäljning 13 och 14 §§. 

 
I paragraferna finns bestämmelser om realiseringen av egendom som 
har tillfallit fonden. Till skillnad mot vad som gällt tidigare har 
regeringen inte någon roll vid beslut om försäljning av fast egendom 
eller tomträtt som har tillfallit fonden och det krävs inte heller längre 
något bemyndigande från regeringen för att Kammarkollegiet ska få 
besluta i dessa frågor. Detta har behandlats i avsnitt 13.3. I övrigt mot-
svarar paragraferna vad som har gällt enligt 21–23 §§ i den tidigare lagen. 

Arvsavstående 

16 §    Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, 
får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hänsyn till 
uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses 
stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv eller 
försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens sambo eller någon annan som har 
stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn till mottagarens behov av egen-
domen eller av annan anledning kan anses skäligt. 
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I paragrafen finns bestämmelser som reglerar möjligheten för 
Allmänna arvsfonden att på grund av arvlåtarens yttersta vilja, eller 
till någon som har stått arvlåtaren nära, avstå egendom som har 
tillfallit fonden genom arv eller förmånstagarförordnande i försäk-
ringsavtal. Bestämmelsen om arvsavstående till närstående har 
behandlats i avsnitt 12.3. 

Bestämmelsen i första meningen, om arvsavstående på grund av 
arvlåtarens yttersta vilja, motsvarar vad som har gällt enligt 24 § 
första meningen i den tidigare lagen.  

Enligt andra meningen får arv eller försäkringsbelopp avstås till 
arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, 
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av 
annan anledning kan anses skäligt. Det framgår redan av bestäm-
melsens lydelse att en efterlevande sambo har stått arvlåtaren nära på 
ett sådant sätt att ett avstående bör komma i fråga, under förut-
sättning att det kan anses skäligt. Även styvföräldrar/-barn, foster-
föräldrar/-barn och familjehemsföräldrar/-barn bör anses ha stått 
arvlåtaren nära, om det mellan dem har funnits en mycket nära 
relation som har varat under en längre tid. För andra personer som 
har haft en relation till arvlåtaren, t.ex. någon som varit i ett par-
förhållande med honom eller henne, ett styvsyskon eller en vän, 
krävs att det funnits ett närmare beroendeförhållande mellan arv-
låtaren och personen för att personen ska anses vara närstående. Det 
kan vara fråga om antingen att personen har varit beroende av arv-
låtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har varit beroende av 
personen för hjälp eller vård. Det behöver inte vara fråga om vård 
som annars hade utförts av vårdpersonal men hjälpen eller vården 
måste ha varit långvarig och frekvent samt ha utgått i större omfatt-
ning. Hjälpen kan t.ex. ha bestått i inköp av mat, städning och 
betalning av räkningar och gett arvlåtaren möjlighet att bo kvar i sin 
egen bostad under en längre tid trots sjukdom eller ålderdom. Per-
sonens hjälp får dock inte endast vara en följd av en anställning, t.ex. 
inom hemtjänsten, eller ett uppdrag som god man eller liknande. 

Skälighetsbedömningen ska ske huvudsakligen utifrån en behovs-
prövning. Eftersom det normalt är penningbelopp som avstås på den 
aktuella grunden bör behovsprövningen utgå från den närståendes 
ekonomiska förhållanden. Prövningen bör i regel innebära att per-
sonen kan få del av arvet, om hans eller hennes ekonomiska för-
hållanden inte är alltför goda. En person som har en medelinkomst 
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bör i de flesta fall, även om han eller hon äger sin bostad, anses ha 
behov av egendomen. 

Att ett avstående ska vara skäligt innebär också att det endast är 
ett begränsat belopp som kan avstås. Om dödsboet har stora till-
gångar ska alltså endast en del av arvet avstås. I de fall den närstående 
har vårdat arvlåtaren bör skälighetsbedömningen göras med utgångs-
punkt i omfattningen av vården och den tid under vilken den har 
lämnats. Normalt bör i dessa fall, i dagens penningvärde, inte högre 
belopp än några hundratusen kronor avstås. 

I de fall den närstående och arvlåtaren har varit sambor är den 
efterlevande sambons behov av egendomen helt styrande vid skälig-
hetsbedömningen. Om den efterlevande sambon har behov av egen-
domen bör därför ett belopp i den ovan angivna storleksordningen 
avstås till honom eller henne, under förutsättning att det finns till-
räckliga medel i dödsboet. I det fall en efterlevande sambo har vårdat 
arvlåtaren ska det vid bedömningen av storleken av det belopp som 
ska avstås göras en sammanvägning av samboskapet och vård-
insatsen. Denna sammanvägning innebär att ett högre belopp kan 
avstås till en efterlevande sambo som har vårdat arvlåtaren än till en 
sambo som inte har gjort några vårdinsatser eller till någon som inte 
har varit sambo men vars vårdinsatser har varit tillräckliga för att ett 
avstående ska vara skäligt. Om det i det enskilda ansökningsärendet 
finns synnerligen ömmande skäl bör det finnas utrymme att avstå ett 
ytterligare belopp till en efterlevande sambo, t.ex. om det innebär att 
den efterlevande sambon får möjlighet att bo kvar i den tidigare 
gemensamma bostaden. 

Skälighetsbedömningen bör ske på motsvarande sätt som för 
sambor i de fallen en styvförälder och ett styvbarn bedömts ha en 
sådan nära relation att ett avstående ska ske på grund av att de anses 
närstående. 

Det kan finnas fall då det är skäligt att avstå egendom, även om 
behovsprövningen utfaller negativt för sökanden. Det kan bl.a. vara 
fråga om att en närstående till arvlåtaren ansöker om att ett föremål 
som har ett stort affektionsvärde ska avstås till honom eller henne 
och det inte framstår som rimligt att sökanden erbjuds att köpa 
egendomen från fonden. Ett exempel är att en efterlevande sambo, 
som varit förlovad med arvlåtaren, ansöker om att fonden ska avstå 
arvlåtarens förlovningsring till honom eller henne. 
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17 §    Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från 
kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får 
avstås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand 
om egendomen på lämpligt sätt. 

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit fonden 
tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av denna att använ-
das för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara 
egendomen. 

 
I paragrafen finns bestämmelser om avstående av egendom av 
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- 
eller kulturvårdssynpunkt och om avstående av medel för sådan 
egendoms bevarande. Bestämmelserna motsvarar vad som har gällt 
enligt 25 § i den tidigare lagen. 
 
18 §    Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäkrings-
belopp. 

 
Av paragrafen följer att det är Kammarkollegiet som beslutar om 
avstående av arv och försäkringsbelopp. Bestämmelsen har behand-
lats i avsnitt 12.5. 
 
19 §    Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit 
fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos Kammar-
kollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan. 

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet 
eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. Om ansök-
ningen har kommit in för sent ska den avvisas. 

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar 
för uppgifter enligt denna lag. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om ansökningar om arvsavstående 
och om Kammarkollegiets handläggning av sådana ansökningar. Till 
skillnad mot vad som har gällt tidigare har Kammarkollegiet inte 
längre någon möjlighet att lämna över ärenden till regeringen, efter-
som kollegiet enligt 18 § ensamt har beslutanderätt. Denna fråga har 
behandlats i avsnitt 12.5. I övrigt motsvarar bestämmelserna vad som 
har gällt enligt 27 § i den tidigare lagen. 
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4 kap. Kostnader 

1 §    Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska betalas 
ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer. 

 
2 §    Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden 
enligt denna lag ska betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen 
bestämmer. 

 
I paragraferna föreskrivs att kostnader för fördelningen av stöd ur 
arvsfonden bekostas med arvsfondsmedel enligt de grunder som 
regeringen bestämmer och att Kammarkollegiets kostnader för sin 
verksamhet enligt lagen ska betalas ur fonden. Bestämmelserna mot-
svarar vad som har gällt enligt 29 och 30 §§ i den tidigare lagen. 

5 kap. Överklagande m.m. 

Överklagande 

1 §    Beslut enligt 2 kap. 13 § första stycket och Kammarkollegiets beslut 
enligt 2 kap. 15 § och 3 kap. 19 § andra stycket får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas. 

 
Enligt paragrafen kan ett beslut att ett beviljat stöd helt eller delvis 
inte ska betalas ut (2 kap. 13 § första stycket) samt beslut av Kammar-
kollegiet om skyldighet att betala tillbaka fondmedel (2 kap. 15 §) och 
om avvisning av en för sent inkommen ansökan om arvsavstående 
(3 kap. 19 § andra stycket) överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. Häri ligger att även Kammarkollegiets beslut att vägra eftergift 
helt eller delvis (2 kap. 15 §) kan överklagas. I övrigt kan beslut enligt 
lagen inte överklagas. Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt 
enligt 28 § i den tidigare lagen med tillägget att beslut om att inte 
betala ut ett beviljat stöd också får överklagas. Frågan har behandlats 
i avsnitt 10.5. 
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Redovisning till riksdagen 

2 §    Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redovisning 
till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från 
fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kom-
mande inriktningen av stödet. 

Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden ska fogas till 
regeringens redovisning till riksdagen. 

 
I paragrafen finns bestämmelser som reglerar hur regeringen ska redo-
visa Allmänna arvsfondens verksamhet till riksdagen. Bestämmelserna 
motsvarar vad som har gällt enligt 31 § i den tidigare lagen. 

Delgivning 

3 §    När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för 
Kammarkollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta emot 
delgivningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare. 

 
Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 32 § i den tidigare 
lagen, innehåller en bestämmelse om vem som är delgivningsmot-
tagare när delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden. 

19.2 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 
(1949:381) 

15 kap. 

10 §    Har egendom i dödsbo vilken har förvaltats av en god man som avses 
i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga om egendomens 
försäljning lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden. 

 
I paragrafen har hänvisningen till den tidigare lagen ersatts med en 
hänvisning till den nya om Allmänna arvsfonden (2019:000). Frågan 
har behandlats i avsnitt 16.2. 
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Kommittédirektiv 2017:68 

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden 

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som rör 
Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säker-
ställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet 
som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas trans-
parent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är 
lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt. 

Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säker-
ställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar vär-
deringar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, analysera 
kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se över vissa 
administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar som för-
anleds av analys och bedömningar. 

Utredaren ska inte lämna förslag på organisationsförändringar. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018. 

Allmänna arvsfondens ändamål och verksamhet 

Konstruktionen med en allmän arvsfond är i det närmaste unik i värl-
den. I många länder går kvarlåtenskap efter avlidna personer som 
saknar arvingar in i statens budget. Det är därför viktigt att en fond 
som förvaltar och fördelar arv efter avlidna personer som saknar 
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arvsberättigade släktingar har högt förtroende bland såväl allmänhet 
som enskilda personer som berörs av fondens rätt till arv. 

Allmänna arvsfondens ändamål är att främja verksamhet av ideell 
karaktär till förmån för tre målgrupper: barn, ungdomar och perso-
ner med funktionsnedsättning. Stöd ur fonden ska i första hand läm-
nas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd 
får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anlägg-
ningar, lokaler och utrustning. Stöd får lämnas till organisationer som 
bedriver ideell verksamhet. Stöd ur fonden får även, om det finns 
särskilda skäl, lämnas till en offentlig huvudman. Enskilda personer 
kan däremot aldrig beviljas stöd ur fonden. Närmare bestämmelser 
om Allmänna arvsfonden finns i lagen (1994:243) om Allmänna arvs-
fonden och i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden. 
I tillämpliga delar gäller även myndighetsförordningen (2007:515). 

Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden 

Den verksamhet som är kopplad till Allmänna arvsfonden är indelad 
i tre huvudsakliga delar. Den första delen är den verksamhet som 
följer när arv tillfaller fonden och dödsbon ska utredas och avvecklas. 
Ansvaret för denna del ligger hos Kammarkollegiet. Däremot är det 
regeringen som ska pröva frågor om försäljning av fast egendom när 
värdet överstiger 10 miljoner kronor. Beslut om avstående av arv å 
arvsfondens vägnar fattas av Kammarkollegiet, förutom då det upp-
kommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt då reger-
ingen fattar beslut i ärendet. 

Den andra delen rör förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital 
som hanteras av Kammarkollegiet. Fonddelegationen, vars ledamöter 
utses av regeringen, är ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltning 
inom Kammarkollegiet. Kapitalförvaltningen sker i syfte att tillgodose 
såväl behovet av en god direktavkastning som önskemålet om värde-
beständighet. 

Den tredje delen rör beviljande och uppföljning av stöd ur arvs-
fonden. Den verksamheten är uppdelad mellan dels Arvsfondsdelega-
tionen, som fattar beslut om stöd, dels Kammarkollegiet som utför 
administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen. Arvsfonds-
delegationen har även i uppgift att informera allmänheten om arvs-
fondens ändamål och fondmedlens användningsområde och att ha 
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en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. 
Dessutom tillkommer uppgifter som avser återkrav av stöd och eko-
nomiadministration vilka utförs av Kammarkollegiet. 

Behovet av en översyn 

I och med att Allmänna arvsfondens verksamhet består i att förvalta 
arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar och bevilja 
stöd ur fonden bör höga krav ställas på transparens, rättssäkerhet 
och opartiskhet. 

Det har gått mer än 15 år sedan den senaste översynen av Allmänna 
arvsfonden gjordes. Gällande regelverk som styr Allmänna arvsfon-
dens medel och den verksamhet som är kopplad till dess förvaltning 
och administration är i viss utsträckning såväl svåröverskådligt som i 
behov av en modernisering. Det är svårt att få en överblick över All-
männa arvsfondens samlade verksamhet vilket bl.a. kan ge upphov till 
oklarhet om vad som gäller. 

Uppdraget 

Förutsättningar för stöd 

I 5–7 §§ lagen om Allmänna arvsfonden regleras de förutsättningar 
som gäller för att kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden. Där anges 
att Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av 
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder och att stöd ur fonden i första hand ska lämnas till 
verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Om det bedöms 
som särskilt angeläget får stöd också lämnas till anläggningar, lokaler 
och utrustning. Stöd lämnas till organisationer som bedriver ideell 
verksamhet. 

Endast om det finns särskilda skäl får en offentlig huvudman ges 
stöd. Stöd får aldrig lämnas till enskilda personer. I 10 § förordningen 
om Allmänna arvsfonden finns bestämmelser om vad en ansökan ska 
innehålla: t.ex. en beskrivning av det ändamål för vilket stöd söks, 
ekonomisk kalkyl och, i förekommande fall, stadgar och verksam-
hetsberättelse I övrigt saknas närmare bestämmelser om förutsätt-
ningarna för att beviljas stöd ur fonden. 
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Överväga ytterligare krav som förutsättning för stöd 

Det finns skäl att närmare bedöma om det utifrån fondens särskilda 
ställning ska ställas ytterligare krav för att en organisation ska kunna 
vara stödberättigad, t.ex. krav på att organisationen ska vila på demo-
kratisk grund. 

I regeringens proposition En politik för det civila samhället (prop. 
2009/10:55) anges ett antal strukturella villkor som grundläggande 
förutsättningar för statliga organisationsbidrag till organisationer in-
om det civila samhället och andra statliga bidrag av motsvarande 
karaktär. Ett av dessa villkor är att organisationen i fråga har ett syfte 
som överensstämmer med syftet för bidraget och som är förenligt 
med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Sedan 2015 finns det en överenskommelse mellan regeringspar-
tierna och ytterligare fyra riksdagspartier om åtgärder mot terrorism. 
I den ingår krav på att bidragsgivare säkerställer att offentliga medel 
inte ges till organisationer som sprider eller förespråkar våldsbeja-
kande budskap och möjligheten att kräva tillbaka stöd som beviljats 
på felaktiga grunder. Med utgångspunkt i denna överenskommelse 
och den nationella strategin mot terrorism, beslutades den 7 juni 2017 
om ytterligare en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. I den 
nya överenskommelsen återkommer frågan om det allmännas bidrag 
till ideella organisationer och beskriver flera pågående åtgärder för 
att offentliga bidrag inte ska missbrukas för våldsbejakande och anti-
demokratiska budskap. 

Medel från Allmänna arvsfonden är inte statsbidrag. Det finns 
likväl skäl att ställa krav på demokratiska värderingar i förhållande 
till organisationer som får stöd från fonden. Det bör ställas som vill-
kor för stöd från fonden att organisationen i sin verksamhet respek-
terar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, inklusive 
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, om det 
inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling. 

Dessutom bör det analyseras närmare vilka villkor som bör ställas 
för att undvika dubbelfinansiering av samma del i ett beviljat projekt. 
Medel från Allmänna arvsfonden ska gå till att uppmuntra nytänkande 
och nydanande verksamhet för fondens målgrupper. Sådan verksam-
het kan behöva finansiering från flera källor. En organisation ska dock 
inte kunna få medel från Allmänna arvsfonden om den fått medel 
från andra aktörer för samma ändamål inom ramen för projektet. 
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Däremot kan samfinansiering förekomma, dvs. att medel från All-
männa arvsfonden finansierar en del av projektet och en annan aktör 
en annan del. Vidare ska det övervägas om bestämmelsen i 12 § lagen 
om Allmänna arvsfonden om skyldighet att betala tillbaka arvsfonds-
medel även bör omfatta situationen att det framkommer omständig-
heter som gör att det kan ifrågasättas om en organisation som fått 
medel ur fonden i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar 
ett demokratiskt samhälle. 

Utredaren ska därför 

– analysera om villkoren för stöd är tillräckliga i förhållande till All-
männa arvsfondens ändamål, 

– föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart 
organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som 
präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden, 

– analysera hur dubbelfinansiering av samma ändamål inom ramen 
för ett projekt kan undvikas, och 

– överväga om bestämmelsen i 12 § lagen om Allmänna arvsfonden 
om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel även bör om-
fatta situationen att det framkommer omständigheter som gör att 
det kan ifrågasättas om en organisation som fått medel ur fonden 
i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokra-
tiskt samhälle och i så fall föreslå hur en sådan förutsättning för 
återbetalningsskyldighet bör utformas. 

Är kriterierna för stöd som kan lämnas ur fonden ändamålsenliga? 

Samhällsutvecklingen innebär ständigt nya utmaningar och behov hos 
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Allmänna 
arvsfonden är i sammanhanget en viktig finansiär av nya initiativ till 
förmån för fondens målgrupper. Inte minst spelar fonden en viktig 
roll för utvecklingen av civilsamhällets verksamhet för fondens mål-
grupper. Omvänt är organisationernas benägenhet att ansöka om 
medel också betydelsefull för fonden. 

Allmänna arvsfonden ska i första hand vara öppen för nyskapande 
och utvecklande projekt till förmån för barn, unga och personer med 
funktionsnedsättning i hela landet. Ideella organisationer som önskar 
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söka stöd ur fonden bör heller inte mötas av onödiga begränsningar 
i det regelverk som styr fördelningen av stöd ur fonden. 

I 6 § lagen om Allmänna arvsfonden regleras vilken sorts stöd som 
kan lämnas ur fonden. I paragrafens första mening anges att stöd ur 
fonden i första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande 
och utvecklande. Under åren har en praxis utvecklats utifrån lagen 
vad gäller bedömningen av nyskapandegraden. Den innebär att hän-
syn tas till att förutsättningarna skiljer sig åt för såväl olika målgrup-
per som i olika delar av landet. Detta kan leda till att stöd ur fonden 
beviljas i en del av landet trots att verksamheten redan bedrivs i en 
annan del av landet. En annan konsekvens kan bli att de verksam-
heter som söker stöd i alltför stor utsträckning eftersträvar att vara 
annorlunda och udda i syfte att nå upp till kravet på nyskapande. 

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle bedömer i sitt betänkande, 
Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), att det i dag kan 
finnas onödiga begränsningar till följd av den praxis som har utveck-
lats för tilldelning av stöd. Nyskapandekriteriet i lagen utgör enligt 
utredningen en begränsning av vilka projekt som kan beviljas stöd, 
utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara nyska-
pande. I betänkandet föreslås att en översyn ska göras av kriterierna 
för stöd ur Allmänna arvsfonden. 

I 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden anges att 
stöd får lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning om det be-
döms som särskilt angeläget. Sedan paragrafen infördes har det även 
för denna bestämmelse utvecklats en praxis av Arvsfondsdelegationen 
för dessa stöd. Då lagen anger att stöd endast får lämnas om det be-
döms särskilt angeläget finns det anledning att närmare analysera hur 
den praxis som har utvecklats för beviljande av stöd överensstämmer 
med gällande bestämmelser. 

I syfte att möjliggöra ändamålsenligt och långsiktigt stöd ska ut-
redaren undersöka och analysera 

– om kriterierna i 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfon-
den är relevanta i förhållande till Allmänna arvsfondens målgrupp 
och särskilt om kriteriet nyskapande verksamhet leder till oönskade 
effekter, och om så bedöms vara fallet, föreslå förändring av regel-
verket i det avseendet, och  
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– hur kriterierna i 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfon-
den tillämpas och förhåller sig till kriterierna i 6 § första meningen, 
samt om det är relevant i förhållande till Allmänna arvsfondens 
målgrupp att upprätthålla kriteriet särskilt angeläget för sådant 
stöd och vid behov föreslå en förändring av regelverket i det av-
seendet. 

Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m. 

Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till lokaler eller anlägg-
ningar ska förbinda sig att under minst 10 år använda lokalen eller an-
läggningen för det ändamål och med de villkor som förutsattes när 
stödet beviljades (9 a § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden). 
Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelega-
tionen, om det finns särskilda skäl, medge undantag i den förbindelse 
eller från de villkor som anges i 9 a § första stycket (9 b § lagen om 
Allmänna arvsfonden). Arvfondsdelegationen kan exempelvis i efter-
hand lämna sitt medgivande till undantag från tioårsregeln utan att 
frågan om återbetalning aktualiseras (prop. 2002/03:136 s. 37). Denna 
ordning grundar sig på praxis från ett regeringsbeslut år 1985 och är 
lagreglerad sedan den 1 juli 2004 (a. prop. s. 32). Tanken bakom 
denna praxis är att stödet till lokaler och anläggningar innebär en 
form av förmögenhetsuppbyggnad hos den som tagit emot stödet 
(a. prop. s. 32). I 11–13 §§ lagen om Allmänna arvsfonden finns 
bestämmelser om redovisning och återbetalningsskyldighet av stöd 
som beviljats ur arvsfonden. I 12 § andra stycket samma lag anges 
särskilt att stöd till lokaler och anläggningar ska återbetalas helt eller 
delvis om lokalen eller anläggningen säljs inom en tioårsperiod, utan 
Arvsfondsdelegationens medgivande. 

Värdet på byggnader har emellertid historiskt sett ökat i mycket 
stor utsträckning över tid, i synnerhet i vissa områden. Bestämmelsen 
innebär att Allmänna arvsfonden efter 10 år förlorar rådighet över 
lokalen eller anläggningen. I vissa fall, t.ex. när en ideell förening upp-
hör efter 10 år, kan en byggnad eller anläggning av stort värde över-
föras utan möjlighet för Allmänna arvsfonden att säkerställa dess an-
vändning eller vart medlen tar vägen. Det är i sammanhanget också 
en väsentlig skillnad om det är det allmänna, t.ex. en kommun eller 
liknande, som äger byggnaden eller lokalen. 
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Utredaren ska 

– utreda om bestämmelserna om en tioårig förbindelse och undanta-
gen för dessa är ändamålsenliga eller om ytterligare reglering krävs, 

– bedöma om det kan anses godtagbart att den som beviljats stöd till 
lokal eller anläggning avyttrar fastigheten efter 10 år och tillgodo-
gör sig värdeökningen eller om ytterligare reglering krävs, och 

– lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalnings-
skyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när 
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt, 
även i fråga om stöd till projekt. 

Analysera vissa frågor som rör avstående av arv 

I 24 § lagen om Allmänna arvsfonden anges att arv eller försäkrings-
belopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, helt eller delvis får av-
stås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren 
eller andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens med 
arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv eller försäkrings-
belopp avstås till arvlåtarens släkting eller någon annan person som 
har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt. 

I förarbetena till 24 § lagen om Allmänna arvsfonden (prop. 1969:83 
s. 32 och 47) anges bl.a. att arvlåtarens yttersta vilja bör ha kommit 
till uttryck på ett tillfredsställande och otvetydigt sätt, t.ex. genom 
samtalsvis fällda yttranden eller andra förordnanden som inte har 
karaktären av testamente i rättslig mening. Vidare anförs att den hit-
tillsvarande möjligheten att även i annat fall avstå arv till arvlåtarens 
släkting eller annan närstående bör stå kvar och att bedömningen av 
om det är skäligt att avstå från arvet i dessa fall också i fortsättningen 
bör ske huvudsakligen med utgångspunkt i en behovsprövning. 

Vägledning för tillämpningen av den sistnämnda avståendegrunden 
kan hämtas från förarbetena till bestämmelsens äldre motsvarighet 
(dåvarande 5 kap. 3 § ärvdabalken). Av dessa förarbeten kan det ut-
läsas att närstående personer som varit beroende av arvlåtaren för sitt 
uppehälle eller som hjälpt arvlåtaren eller som vårdat denne kan få 
del av arvet, om deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. 
Som exempel nämns att arvlåtaren efterlämnar en vårdarinna eller tro-
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tjänarinna, för vilken han inte sörjt på annat sätt eller andra icke arvs-
berättigade släktingar i små omständigheter (jfr NJA II 1928 s. 390 f. 
och SOU 1967:2 s. 69 f.). 

Bedömningen av om arv eller försäkringsbelopp ska avstås i en 
sådan situation tar därmed sin utgångspunkt i förarbetsuttalanden 
som är skrivna för länge sedan och i en tid då samhället och de nor-
mer och värderingar som präglade det såg väldigt annorlunda ut. Be-
stämmelsen i 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden 
om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan 
närstående – däribland efterlevande sambo – har därigenom blivit allt 
svårare att tillämpa och kan ibland leda till resultat som framstår som 
orimliga. Det finns därför anledning att se över om bestämmelsen 
behöver moderniseras för att tydliggöra i vilka situationer ett arvs-
avstående i dag bör komma i fråga. En sådan översyn är också moti-
verad för att säkerställa fortsatt legitimitet för fondens rätt till arv. 

Enligt 25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden får arv 
som utgörs av egendom vilken är av väsentlig betydelse från kultur-
historisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt avstås 
till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand 
om egendomen på lämpligt sätt. I förarbetena till bestämmelsen görs 
överväganden huruvida arvsavståenden enligt bestämmelsen borde 
förenas med villkor om hur egendomen förvaltas. Eftersom egendo-
men ska tillföras endast sådana sammanslutningar som kan antas ha 
de bästa förutsättningarna att sköta egendomen på avsett sätt, ansågs 
det dock inte nödvändigt att förena arvsavståendet med villkor. Detta 
förutsätter att beslutande myndighet alltid kräver besked av den till 
vilken avståendet ska ske om hur egendomen är avsedd att förvaltas 
(jfr lagutskottets betänkande 1980/81:11, s. 19–23). Enligt nuvarande 
bestämmelse finns det således inga möjligheter att förmå mottagaren 
att följa sina förpliktelser som den utfäst sig att göra efter ett arvs-
avstående. Om mottagaren inte följer de utfästelser som gjorts för 
att få egendomen i fråga är möjligheterna för Allmänna arvsfonden att 
få tillbaka egendomen eller att få kompensation för den förmögenhets-
överföring som skett på arvsfondens bekostnad i princip obefintliga, 
såvida det inte går att bevisa ett brottsligt uppsåt. 

Kammarkollegiet beslutar enligt 13 § första stycket förordningen 
om Allmänna arvsfonden i ärenden om avstående av arv eller försäk-
ringsbelopp. Enligt 13 § andra stycket samma förordning ska Kam-
markollegiet med eget yttrande lämna över ett ärende om avstående 
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av arv eller försäkringsbelopp till regeringen för avgörande när det upp-
kommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt. 

Utredaren ska 

– analysera om bestämmelsen om avstående av arv eller försäkrings-
belopp till släkting eller annan person som stått arvlåtaren nära 
enligt 24 § andra meningen lagen om allmänna arvsfonden bör 
moderniseras och förtydligas och vid behov lämna lämpliga för-
fattningsförslag, 

– överväga och föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska till-
godoses vid arvsavståenden enligt 25 § första stycket lagen om All-
männa arvsfonden när mottagaren inte följer sina åtaganden, och 

– ta ställning till regeringens del i beslutsfattandet i ärenden om av-
stående av arv och försäkringsbelopp mot bakgrund av regeringens 
ambition att i så liten utsträckning som möjligt handlägga förvalt-
ningsärenden och, om det bedöms befogat, föreslå en annan ord-
ning. 

Översyn av vissa administrativa frågor 

Förtydliga regler om redovisning 

I 7 § förordningen om Allmänna arvsfonden anges att förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag inte ska tillämpas 
på Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen ska enligt 8 § sam-
ma förordning varje år före mars månads utgång lämna en verksam-
hetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndig-
hetens stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast 
avslutade räkenskapsåret. 

Enligt 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet 
varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen av All-
männa arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret. 
Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets årsredo-
visning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 § 
lagen (2002:1022) om revision vid statlig verksamhet m.m. granska 
redovisningen. 

I 31 § andra stycket i samma lag anges att Kammarkollegiets redo-
visning för förvaltningen av fonden ska fogas till regeringens redovis-
ning till riksdagen. 
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I 11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden anges att redovis-
ningen som föreskrivs i 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden även ska 
innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade 
i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Vidare ger lagen om 
Allmänna arvsfonden inte klarhet i vad som exakt avses med ”redo-
visning”. Den redovisning som Kammarkollegiet lämnar utgör där-
för inte en årsredovisning även om den i sin utformning kan påminna 
om en årsredovisning. I förarbetena till 16 a § lagen om Allmänna 
arvsfonden anges att redovisningen ska lämnas i Kammarkollegiets 
årsredovisning (prop. 2002/03:136 s. 22). Socialutskottet ändrade 
dock lagen i förhållande till propositionen så att det i stället för att 
redovisningen skulle lämnas i Kammarkollegiets årsredovisning an-
gavs att den skulle lämnas i samband med kollegiets årsredovisning 
(bet. 2003/04:SoU3). Utskottet anförde att det kunde medföra pro-
blem att redogöra för två olika självständiga juridiska personer i samma 
årsredovisning. 

Regeringen ska enligt 31 § lagen om Allmänna arvsfonden varje 
år före juni månads utgång lämna redovisning till riksdagen av hur 
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd ur fonden har för-
delats under föregående räkenskapsår samt ange den kommande in-
riktningen av stödet. Redovisningsdatumet innebär att regeringens 
redovisning, den s.k. arvsfondsskrivelsen, lämnas till riksdagen i an-
slutning till riksdagens sommaruppehåll. 

Utredaren ska analysera och bedöma 

– om Arvsfondsdelegationen fortsatt bör undantas från kravet att 
lämna årsredovisning, och vid behov, föreslå en annan ordning, och 

– om det är lämpligt att ändra tidpunkten för överlämnandet av redo-
visningen till riksdagen och, om så bedöms vara fallet, motivera 
och föreslå en annan tidpunkt för överlämnandet. 

Avlasta regeringen från förvaltningsärenden 

Regeringen och dess kansli bör koncentrera sin verksamhet till sådant 
som har betydelse för styrandet av riket. Som ett led i att renodla verk-
samheten bör Regeringskansliet avlastas förvaltningsärenden i så stor 
utsträckning som möjligt, vilket bl.a. konstaterades i betänkandet 
Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22). 
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Enligt 16 § förordningen om Allmänna arvsfonden prövas frågor 
om försäljning av fast egendom av Kammarkollegiet. Om egendomens 
värde är mer än 10 miljoner kronor prövas dock frågan om försäljning 
av regeringen. Mot bakgrund av att Regeringskansliet bör avlastas från 
olika typer av förvaltningsärenden är det angeläget att se över om det 
är motiverat att regeringen ansvarar för att pröva dessa ärenden. 

Utredaren ska 

– överväga och ta ställning till om den ordningen att försäljning av 
fast egendom vars värde är högre än 10 miljoner kronor ska prövas 
av regeringen bör ändras och, om så bedöms vara fallet, föreslå en 
annan reglering. 

Övriga administrativa frågor att se över 

Av 9 § andra stycket lagen om Allmänna arvsfonden framgår att en 
ansökan om stöd ur fonden ska vara egenhändigt undertecknad av 
sökanden eller dennes ombud. Mot bakgrund av den utveckling som 
sker mot mer digitalisering och administrativa förenklingar, t.ex. vid 
ansökningar via internet där elektronisk identifiering i viss utsträck-
ning godtas, bör frågan om det är motiverat att upprätthålla ett krav 
på att en ansökan ska vara egenhändigt undertecknad ses över samt, 
i förekommande fall, vilka krav som bör ställas i det sammanhanget. 

I 29 och 30 §§ lagen om Allmänna arvsfonden finns bestämmelser 
om kostnader för fördelning av stöd ur arvsfonden samt för att för-
valta och företräda fonden. En sorts kostnad som inte är tydligt regle-
rad är den där dödsboets tillgångar inte räcker ens till de prioriterade 
fordringarna. Enligt Kammarkollegiets interna praxis är utgångspunk-
ten att varje dödsbo ska bära sina egna kostnader. Detta innebär, i de 
fall då kommunen inte kan göra en dödsboanmälan, exempelvis att den 
gode mannen i de bon där skulderna överstiger tillgångarna i vissa fall 
måste avstå eller jämka sitt arvode. Det innebär också att arvsfondens 
arvlåtare ibland måste försättas i konkurs. 

Utredaren ska 

– analysera och ta ställning till om en ansökan om stöd ur fonden 
fortsatt ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller den-
nes ombud eller om andra former av identifiering kan godtas och, 
i förekommande fall, bedöma vilka krav som bör ställas i det sam-
manhanget, 
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– utreda och analysera hur bestämmelserna tillämpas när det gäller 
kostnader som uppstår i s.k. bristbon, dvs. när tillgångarna i boet 
inte räcker till för att täcka kostnaderna för avvecklingen av det-
samma. Utifrån analysen ska utredaren bedöma om det är en rimlig 
utgångspunkt att varje dödsbo ska bära sina egna kostnader eller 
om dessa i vissa fall ska täckas av arvsfondsmedel samt i förekom-
mande fall lämna relevanta författningsförslag. 

Regelverkets struktur 

Som angetts ovan under rubriken Behovet av en översyn är det regel-
verk som styr Allmänna arvsfondens verksamhet i viss utsträckning 
svåröverskådligt. Regelverket spänner över områden som, trots att de 
enbart avser Allmänna arvsfondens verksamhet, rör vitt skilda för-
hållanden och vänder sig till olika myndigheter och intressenter. Det 
är svårt att med stöd av regelverket få en överblick över Allmänna 
arvsfondens verksamhet. 

Utredaren ska 

– bedöma om det finns förutsättningar att förbättra regelverkets 
struktur och överskådlighet och, vid behov, lämna sådana förslag. 

Övriga frågor 

Inom ramen för uppdraget får även andra frågor uppmärksammas och 
förslag lämnas som har koppling till uppdraget. Utredaren ska dock 
inte lämna förslag på organisationsförändringar. 

Konsekvensbeskrivningar 

Förslagens konsekvenser ska redovisas i enlighet med vad som anges 
i 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Eventuella verksam-
hetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser för Kammar-
kollegiet av förslagen ska särredovisas. Utredaren ska vidare beskriva 
hur förslagen förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter, däribland FN:s konvention om barnets rättig-
heter (barnkonventionen) och FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med Arvsfondsdelegationen och Kammar-
kollegiet samt med andra berörda myndigheter och organisationer 
som utredaren bedömer vara relevanta i sammanhanget, framför allt 
sådana som representerar målgrupperna. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018. 
 

(Socialdepartementet) 
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Dialogmöten 

Dialogmötenas syfte och genomförande 

I vårt uppdrag ingår att undersöka och analysera kriterierna för stöd 
ur Allmänna arvsfonden. I syfte att skapa ett bredare underlag för 
vår analys och våra överväganden i dessa delar har vi inhämtat 
synpunkter och förslag från organisationer som har ansökt om stöd 
ur fonden. Detta har skett genom att vi har bjudit in sådana orga-
nisationer till dialogmöten. Sammanlagt har sex dialogmöten ägt 
rum där sju organisationer bjudits in till varje möte. Endast en repre-
sentant för varje organisation har erbjudits att delta. En beskrivning 
av hur urvalet av organisationer har genomförts redovisas nedan. Till 
varje dialogmöte har organisationer från alla de tre urvalsgrupperna 
bjudits in. Inför mötena har ett underlag i form av en särskild 
promemoria skickats ut till de inbjudna organisationerna. Prome-
morians innehåll redovisas nedan. Alla de inbjudna organisationerna 
har fått samma underlag. 

Inbjudningar till dialogmötena skickades per e-post, och i ett fall 
där organisationen saknade e-postadress per post, till 42 organisa-
tioner den 20 och 21 november 2017 med önskemål om svar senast 
den 8 december 2017. Flera organisationer tackade nej till eller be-
svarade inte inbjudan. För att fylla de lediga platser vid dialogmötena 
som därvid uppstod skickades ytterligare inbjudningar ut per e-post 
till sammanlagt 16 organisationer. De sista inbjudningarna skickades 
den 14 och 15 december 2017 med önskemål om svar senast den 
10 januari 2018. 

Sammanlagt har sex dialogmöten ägt rum den 22 och 23 januari 
2018. Flera av de inbjudna organisationerna hade inte möjlighet att 
närvara vid mötena. Sammanlagt deltog representanter från 25 av de 
inbjudna organisationerna på mötena. Därtill inkom synpunkter till 
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sekretariatet den 23 januari 2018 från en av de organisationer som var 
förhindrade att närvara. 

Urval 

Urvalet av organisationer har skett från tre grupper: 

• organisationer som har fått bifall på ansökningar om projektstöd 
ur Allmänna arvsfonden, 

• organisationer som har fått avslag på ansökningar om projekt-
stöd, och 

• organisationer som har fått avslag eller bifall på ansökningar om 
lokalstöd. 

Endast bifalls- och avslagsbeslut från åren 2012–2016 har ingått i 
urvalet. Beslut som avser lokalorganisationer, ungdomsorganisationer 
och riksorganisationer har lagts samman och räknats som en orga-
nisation; riksorganisationerna har bjudits in i dessa fall. De organisa-
tioner som redan finns representerade i vår expertgrupp har dock 
strukits ur urvalet. 

Från varje urvalsgrupp har 14 organisationer bjudits in. Urvalet 
av dessa organisationer har gjorts utifrån flest antal beslut som med-
delats organisationerna i en av målgrupperna, dvs. barn, ungdomar 
och funktionsnedsatta. Om flera organisationer hamnat på samma 
antal beslut i en målgrupp har urvalet dem emellan först gjorts 
utifrån antal beslut som organisationerna fått i en annan målgrupp 
och därefter utifrån det totala antalet beslut i alla de tre mål-
grupperna. Organisationer som har förekommit mer än en urvals-
grupp har ändå bara fått en plats vid dialogmötena och har strukits 
ur de ytterligare urvalsgrupper som de har förekommit i. 

De nämnda urvalskriterierna har varit tillräckliga i de första två 
urvalsgrupperna men i den tredje urvalsgruppen, dvs. beslut som 
avser lokalstöd, har det på grund av det låga antalet ansökningar 
krävts ytterligare urvalsmoment. Efter de ovan beskrivna momenten 
har urvalet i nästa steg gjorts utifrån det totala antalet ansökningar i 
alla de tre urvalsgrupperna och i ett sista steg genom lottning. 
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Deltagande organisationer 

Följande organisationer bjöds in till dialogmötena1: 

– ALMA Europa 

– Annebergs idrottsförening 

– Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 

– Coompanion Sverige Ekonomisk förening 

– Dalstorps idrottsförening 

– EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) 

– Emmaboda golfklubb 

– FC Växjö 

– Friluftsfrämjandet 

– Friskis och Svettis Riks 

– Funkibator ideell förening 

– Föreningen Finnstigen 

– Föreningen Svenska Röda Korset 

– Förskolan Grinden, Ådalskyrkan 

– Hjärnarps GIF 

– Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

– Hulta golfklubb 

– Hushållningssällskapens förbund 

– Hönö Idrottssällskap (HIS) 

– Idrottsföreningen Kamraternas Centralstyrelse 

– IOGT-NTO 

– Järnskogs Allaktivitetsförening 

– KFUK-KFUM Sverige 

– Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
                                                                                                                                                               
1 De organisationer som är kursiverade deltog vid mötena eller gav skriftligen in synpunkter 
i efterhand. 
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– Kulturens Bildningsverksamhet 

– Malmö Sjöscoutkår 

– Män för jämställdhet 

– Neuroförbundet 

– Nykvarns sportklubb 

– Orienteringsklubben Kroppefjäll 

– Pensionärernas riksorganisation, PRO 

– Pingst – fria församlingar i samverkan 

– RFHL (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och 
Likabehandling) 

– RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 
och queeras rättigheter) 

– Riksförbundet Attention 

– Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
(FUB) 

– Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU 

– Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS) 

– Riksföreningen Folkets bio 

– Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden 

– Riksorganisationen Folkets hus och parker 

– RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

– Soo Shim taekwondo & hapkido klubb 

– Sensus studieförbund 

– Sjöbo golfklubb 

– Stiftelsen Bräcke diakoni 

– Stiftelsen Fryshuset 

– Studiefrämjandet, Riksförbundet 

– Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle 
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– Studieförbundet Medborgarskolan 

– Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 

– Svenska Naturskyddsföreningen 

– Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

– Synskadades Riksförbund, SRF 

– Trossamfundet Svenska kyrkan 

– Unga Örnars Riksförbund 

– X-cons riksförbund 

– Åkagårdens golfklubb 

Underlag och frågor 

Inför dialogmötena skickades en promemoria med underlag ut till de 
inbjudna organisationerna. Promemorian innehåller en beskrivning 
av bakgrunden till vårt uppdrag. Därefter följer en redovisning av de 
kriterier, både de lagstadgade kriterierna och de kriterier som vuxit 
fram i Arvsfondsdelegationens praxis, som tillämpas vid ansökningar 
om projektstöd och lokalstöd. Promemorian innehåller också en 
översikt över antalet ansökningar om stöd och en redogörelse för 
vilka organisationskategorier m.m. som sökt stöd ur Allmänna arvs-
fonden under år 2016. Dessutom anges i promemorian följande 
problembeskrivning. 

I utredningens direktiv framhålls betydelsen av organisationernas be-
nägenhet att ansöka om medel och det antyds att den praxis som har 
utvecklats när det gäller bedömningen av nyskapandegraden kan vara 
problematisk. Det anges att nuvarande praxis kan leda dels till att stöd 
ur fonden beviljas i en del av landet trots att verksamheten redan bedrivs 
i en annan del av landet, dels till att de verksamheter som söker stöd i 
alltför stor utsträckning eftersträvar att vara annorlunda och udda i syfte 
att nå upp till kravet på nyskapande. 

Vidare framgår det av direktiven att det i dag kan finnas onödiga be-
gränsningar till följd av den praxis som har utvecklats för tilldelning av 
stöd. Frågan har tidigare berörts av Utredningen för ett stärkt civilsam-
hälle som i betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) 
uttalade att det är särskilt angeläget att göra en översyn av kriteriet 
nyskapande, eftersom kriteriet begränsar vilka projekt som kan beviljas 
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bidrag utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara 
nyskapande. Den utredningen ansåg därför att det kan finnas anledning 
att föreslå en omformulering av kriterierna för att möjliggöra andra 
typer av stöd till verksamhet till förmån för fondens målgrupper för att 
möta dagens samhällsutmaningar, såsom växande sociala klyftor och 
andra samhällsproblem. Utredningen bedömde att sådana verksamheter 
ofta behöver mer långsiktigt stöd, och att det dessutom ofta finns be-
prövade metoder och tillvägagångssätt som kan ge bättre effekt än att 
försöka hitta ett nyskapande sätt för att nå resultat. En ändring av de 
kriterier som gäller för att få bidrag ur Allmänna arvsfonden skulle 
enligt betänkandet kunna öppna för att fler verksamheter får stöd ur 
fonden och ett mer effektivt utnyttjande av fondens medel. 

Promemorian innehåller slutligen följande frågeställningar. 

Frågor 

Frågorna nedan tar sikte på kriterierna för projekt- och lokalstöd, sär-
skilt kraven på nyskapande och utvecklande verksamhet för projektstöd 
och särskilt angeläget för lokalstöd. Som nämnts inledningsvis ska 
Allmänna arvsfonden även fortsättningsvis ha till ändamål att främja 
verksamhet av ideell karaktär till förmån för fondens målgrupper – dvs. 
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Frågeställ-
ningarna nedan tar därför inte sikte på ändringar i fråga om sammansätt-
ningen av målgrupperna. 

Projektstöd 

Antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat de 
senaste åren. En bidragande orsak är sannolikt att Arvsfondsdelega-
tionen har förändrat sitt arbetssätt på det sätt som har beskrivits ovan. 
Samtidigt framförs i utredningens direktiv att kriterierna för stöd, sär-
skilt kravet på nyskapande och utvecklande verksamhet, kan vara onödigt 
begränsande. Om kraven för att få stöd är eller upplevs vara för begräns-
ande kan benägenheten att söka stöd ur fonden minska. 

1. Hur upplever ni nivån på de krav som ställs för att ett projekt ska 
kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden, särskilt kriteriet nyskapande och 
utvecklande verksamhet? 

2. Hur påverkar nivån på kraven er benägenhet att ansöka om stöd ur 
Allmänna arvsfonden? 

Utveckling kräver att man vågar och ges möjlighet att pröva nya idéer. 
Samtidigt bör de medel som delas ut komma till så effektiv användning 
som möjligt. Kravet på nyskapande verksamhet kan medföra att beprövat 
effektiva metoder inte kan få stöd då de inte är nyskapande. Detta kan 
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hävdas leda till en mindre effektiv stödgivning. Å andra sidan har All-
männa arvsfondens syfte sedan inrättandet varit framåtsyftande och 
avsett att stimulera till verksamhet som innebär utveckling och pröv-
ande av nya idéer. 

3. Är kriterierna nyskapande och utvecklande verksamhet relevanta i för-
hållande till fondens målgrupper? Varför/varför inte? 

4. Har ni erfarenhet av att projekt som vill använda sig av beprövat 
effektiva metoder inte får stöd? Hur upplevs i så fall detta? 

5. Leder kriteriet nyskapande till andra oönskade effekter? Om så är 
fallet, vilka är de oönskade effekterna? 

6. Bör kriterierna ändras? Om så är fallet, vilken ändring föreslår ni? 

Enligt Arvsfondsdelegationens praxis kan stöd till ett projekt normalt 
betalas ut för högst tre år. Tanken är att projektet därefter ska kunna 
leva vidare utan stöd från Allmänna arvsfonden. 

7. Tror ni att en förlängning av den tid under vilken projektstöd kan 
betalas ut skulle underlätta era möjligheter att få stöd ur Allmänna arvs-
fonden? Skulle en förlängning av tiden göra er mer benägna att ansöka 
om stöd? 

8. Som framgått ovan tillämpar Arvsfondsdelegationen utöver de lag-
stadgade kriterierna ytterligare villkor i sin praxis. Hur upplever ni den 
tillgängliga informationen om förutsättningarna för stöd ur Allmänna 
arvsfonden? Har det varit tydligt för er, vid ansökningen om stöd, vilka 
villkor ni måste uppfylla för att kunna få stöd? 

Lokalstöd 

9. Hur upplever ni nivån på de krav som ställs för att stöd ur Allmänna 
arvsfonden ska kunna lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning? 

10. Hur påverkar nivån på kraven er benägenhet att ansöka om stöd ur 
Allmänna arvsfonden? 

11. Är kravet på ”särskilt angeläget” för att stöd ur Allmänna arvsfonden 
ska lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning relevant i förhåll-
ande till fondens målgrupper? 

12. Bör kriteriet ”särskilt angeläget” ändras? Om så är fallet, vilken ändring 
föreslår ni? 
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13. Som framgått ovan tillämpar Arvsfondsdelegationen utöver de lag-
stadgade kriterierna ytterligare villkor i sin praxis. Hur upplever ni den 
tillgängliga informationen om förutsättningarna för stöd ur Allmänna 
arvsfonden? Har det varit tydligt för er, vid ansökningen om stöd, vilka 
villkor ni måste uppfylla för att kunna få stöd? 

Resultaten 

Kriterierna för stöd 

Inledning 

I detta avsnitt presenteras och sammanfattas de synpunkter och svar 
på våra frågor som har lämnats av de organisationer som har deltagit 
på dialogmötena eller som inkommit med svar och synpunkter i 
efterhand. Samtliga deltagare har getts tillfälle att svara på de i pro-
memorian upptagna frågorna samt att i övrigt lämna eventuella syn-
punkter som rör ansökningsprocessen för stöd ur Allmänna arvs-
fonden. Synpunkterna redovisas utan att knytas till den eller de 
specifika organisationer som lämnat dem.  

Kriteriet avseende nyskapande och utvecklande verksamhet 

Flera organisationer har framfört att kriteriet nyskapande och ut-
vecklande fyller en viktig funktion eftersom det stimulerar nytänk-
ande och utveckling. Det är bra att stödet är framåtsyftande och att 
organisationerna får möjlighet att testa nya idéer. En organisation 
har framhållit att det inom organisationerna pågår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete och att nyskapandekriteriet tydliggör att stöd från 
Allmänna arvsfonden inte kan förväntas täcka kostnaderna för det 
arbetet.  

Flera organisationer har dock påpekat att det också finns behov 
av stöd till den löpande verksamheten. Sådant verksamhetsstöd är 
i dag svårt att få. Om staten generellt sett inte höjer organisations- 
och verksamhetsbidragen kommer möjligheten att söka stöd ur All-
männa arvsfonden bli allt viktigare för civilsamhällets organisatio-
ner. Organisationernas grundverksamhet kan då bli lidande till för-



SOU 2018:70 Bilaga 2 

375 

mån för innovativa och nyskapande projekt. Någon organisation be-
skriver att det redan i dag finns ett beroende av projektmedel för att 
den ordinarie verksamheten ska kunna överleva. 

Flera organisationer har pekat på att kravet att en verksamhet ska 
vara nyskapande är problematiskt, eftersom det innebär att organisa-
tioner som vill använda sig av beprövade metoder inte kan få stöd. 
Exempelvis har ansökningar för projekt som avsett att tillämpa en 
etablerad metod på en ny målgrupp fått avslag. Beprövade metoder 
som har starkt stöd i forskning och vetenskap skulle ofta gagna mål-
grupperna mer, eftersom det finns belägg för att metoderna fungerar. 
Det har framförts att det framför allt för målgruppen personer med 
funktionsnedsättning, och då särskilt intellektuell funktionsnedsätt-
ning, krävs att etablerade metoder används. Projekt för denna mål-
grupp är komplexa; nya, icke-beprövade metoder fungerar inte och 
kan t.o.m. vara skadliga för gruppen. Det finns också behov av att 
kunna använda beprövade metoder för nya samhällsproblem, t.ex. i 
utsatta områden. Att lämna stöd till organisationer som använder sig 
av beprövade metoder skulle alltså kunna leda till en effektivare stöd-
givning eftersom målgrupperna får större nytta av projekten. Be-
prövade metoder som skulle kunna skapa reella samhällsförändringar 
får med dagens stödgivning mindre utrymme. Metoder som tidigare 
har använts men som ska användas i ett nytt sammanhang, t.ex. i en 
ny målgrupp eller för att lösa ett nytt problem, måste således också 
kunna anses vara nyskapande. En ytterligare synpunkt som har fram-
förts är att nyskapandekriteriet bör kopplas till mindre geografiska 
enheter än landet som helhet. Ett projekt som tidigare har bedrivits i 
t.ex. Stockholm bör ses som nyskapande i en annan del av landet. 

Flera organisationer har uppgett att nyskapandekriteriet innebär 
en risk för att projekt krånglas till i onödan genom överdrifter eller 
införande av moment som är nyskapande, men som inte i första hand 
gagnar målgruppen och syftet med projektet. Det kan leda till att 
stödsökande organisationer tvingas att göra saker som de egentligen 
inte vill för att kunna få stöd. Det kan också leda till att organisa-
tioner väljer att inte söka stöd, eftersom det tidskrävande arbetet att 
hitta på något nyskapande ofta kan leda till att projektet får helt 
andra effekter än de man eftersträvar. Fokuseringen på det nyskap-
ande kan således ske bekostnad av det egentliga behovet för pro-
jektets målgrupp. Nyskapande metoder riskerar att bli kostnads-
ineffektiva. 
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Ett par organisationer har lyft fram att det finns en risk för att 
kravet på nyskapande slår ut befintlig verksamhet i större organisa-
tioner. För en mindre organisation kan det vara nyskapande att 
utveckla verksamheten i en ny riktning genom att t.ex. rikta sig mot 
en ny målgrupp. En större organisation kan ha svårt att utveckla 
verksamheten på samma sätt, eftersom den redan bedriver en bred 
verksamhet. Kravet på nyskapande hämmar dem därför från att söka 
stöd. Det är emellertid inte ovanligt att större organisationer i slut-
ändan får frågan om att överta verksamheten i ett avslutat projekt 
som har bedrivits av en mindre organisation för att projektet ska 
överleva. 

Mot bakgrund av den framförda kritiken har flera organisationer 
föreslagit att kriteriet nyskapande och utvecklande mildras och att 
större fokus läggs på målgruppernas behov. En organisation har för-
ordat att kriteriet nyskapande och utvecklande bör omformuleras 
genom att endast utvecklande behålls. En annan organisation har 
förespråkat att kriteriet nyskapande och utvecklande bör ersättas med 
framåtriktande och utvecklande. Av en organisation har också fram-
förts att den samhällsvinst ett projekt kan förväntas leda till bör vara 
en del av kriterierna för stöd. 

Överlevnadskriteriet 

Flera organisationer har ifrågasatt vilken funktion överlevnadskriteriet 
fyller. Organisationerna upplever att kriteriet är uppfyllt om det 
inom projektet tas fram en bok med t.ex. metodmaterial eller en 
film, dvs. att en fysisk produkt om det arbete som har bedrivits i 
projektet produceras. Kriteriet har resulterat i ett flertal böcker, 
filmer och liknande material, som säkerligen är användbara, men som 
i många fall inte kommer till praktisk användning efter projektets 
slut. En organisation har påpekat att sådant material inte utgör 
projektets kärna och att det är viktigare att projektet leder till att en 
varaktig kunskap och struktur skapas i organisationen, som t.ex. ett 
ledningssystem. En annan organisation har framfört att det borde 
vara mindre fokus på överlevnad, eftersom man i vissa fall kan se att 
det finns ett tillfälligt behov av en viss typ av verksamhet under t.ex. 
de kommande tre till fem åren; sådan verksamhet bör också kunna 
få stöd.  
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Det har också påpekats av några organisationer att överlevnads-
kriteriet kräver stora insatser och finansiering. Sådan finansiering för 
att säkerställa överlevnaden finns ofta inte eller är svårt att få från 
annat håll. Det har därför framförts att det vore önskvärt att medel 
för detta skulle kunna lämnas ur Allmänna arvsfonden. Någon orga-
nisation har nämnt att en möjlighet till att efter ett avslutat projekt 
få s.k. bryggfinansiering för att inlemma projektet i den ordinarie 
verksamheten skulle göra det lättare att få verksamheten att leva 
vidare. 

Kriteriet avseende projektens längd 

Flera organisationer har ansett att tidsbegränsningen som innebär 
att ett projekt som huvudregel inte kan få stöd under längre tid än 
tre år är bra. Om stöd skulle ges under en längre tid än så skulle det 
i större utsträckning riskera att bli ett stöd till den löpande verksam-
heten, vilket inte upplevs som positivt. Flera organisationer har 
emellertid angett att det är problematiskt att stöd till ett projekt kan 
ges under som längst tre år. Det behövs ofta en längre tid för att 
bygga upp en verksamhet som kan överleva efter det att stödet upp-
hör. Ett par organisationer har uppgett att överlevnaden skulle bli 
högre om det var möjligt att viga ett fjärde år till spridning av den 
verksamhet som bedrivits i projektet. Det har dock påpekats att en 
sådan förlängning av projekttiden har baksidor; ett fjärde projektår 
skulle innebära en minskning av de tillgängliga medlen ur fonden och 
att färre projekt därför skulle kunna få stöd. 

Ett par organisationer har framfört att det också borde vara möj-
ligt att söka stöd för kortare insatser som är angelägna, t.ex. att till-
gängliggöra ett befintligt material på flera olika språk. 

Övriga synpunkter 

Flera organisationer har uppgett att det är negativt att stöd inte får 
lämnas till forskning eller utvärdering. Det bör anses värdefullt att 
sakkunniga med forskningsanknytning deltar i projekt, men i dag 
förefaller minsta forskningsanknytning närmast utgöra ett skäl för 
avslag på en ansökan. Det är en märklig ordning, eftersom det borde 
anses höja projektets värde och potential att knyta personer med 
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forskningsbakgrund till ett projekt. Större organisationer kan genom 
att själva bekosta de delar av projektet som har med forskning att 
göra få in en sådan anknytning i sina projekt. 

Flera organisationer har anfört att Arvsfondsdelegationens be-
dömning av om en verksamhet är offentlig huvudmans ansvar, och 
därför inte ska kunna få stöd ur fonden, är för strikt. I många projekt 
kan det finnas ett behov av att engagera t.ex. lärare eller personer 
inom socialtjänsten men man riskerar då att få avslag med moti-
veringen att verksamheten är offentlig huvudmans ansvar. 

Flera organisationer har framhållit att kravet på att målgruppen 
ska vara delaktig är mycket bra ur en demokratiaspekt. 

En organisation har ansett att Arvsfondsdelegationen har en för 
strikt syn på vad för typer av verksamheter som riktar sig mot mål-
grupperna. Det kan finnas ett behov av att indirekt rikta sig mot 
målgrupperna genom att direkt rikta sig mot vuxna. Det kan t.ex. 
vara fråga om att hjälpa barn och ungdomar med missbruks-
problematik genom att anordna stödverksamhet åt föräldrar. 

En organisation har föreslagit att målstyrningen av Allmänna 
arvsfonden borde bli tydligare. Det är positivt att inriktningen för 
stödgivningen anges i regeringens skrivelse till riksdagen, men 
inriktningen borde kunna anges och kommuniceras på ett tydligare 
sätt. Andra organisationer har emellertid inte önskat en tydligare mål-
styrning. En sådan målstyrning riskerar att bli begränsande; organisa-
tionerna är bra på att själva göra omvärldsanalyser och identifiera de 
insatser som behövs. Det finns en risk för att organisationer vid en 
tydligare målstyrning försöker utveckla sin verksamhet i en riktning 
mot de områden där det finns stödmedel att söka, trots att organisa-
tionerna då söker sig utanför sitt kompetensområde. 

En organisation har föreslagit att det borde finnas ytterligare ett 
kriterium som tar sikte på hur angeläget det sökande projektet är, 
t.ex. för en viss målgrupp eller på en viss ort. En sådan ändring skulle 
gärna få kombineras med en utvidgning av målgrupperna. 

En organisation har förordat att Allmänna arvsfonden borde 
kunna låna ut pengar. Många föreningar har i dag svårt att låna pengar 
på bank, om man inte redan har mycket kapital. Samtidigt behövs 
medel för att göra investeringar i fastigheter och annat.  
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Kombinationen av kriterier är svår att uppfylla 

Flera organisationer har uppgett att det är kombinationen av kri-
terier som gör det svårt att få stöd. Kombinationen av de tre 
kriterierna nyskapande, överlevnad och delaktighet tillsammans med 
en treårig projekttid är förenad med svårigheter, även om kriterierna 
vart och ett i sig framstår som rimliga. Det finns t.ex. en motsättning 
mellan kravet på nyskapande verksamhet och kravet på projektets 
överlevnad. En nyskapande verksamhet torde ha mindre förutsätt-
ningar att leva vidare och bli permanent efter det att projektet har 
avslutats, eftersom det saknas underlag som visar att metoderna är 
effektiva. Sådana projekt innebär därför ett visst risktagande. Arvs-
fondsdelegationen tillämpar kravet på överlevnad väl strikt med hän-
syn till att det är fråga om nyskapande verksamhet. Arvsfonds-
delegationen kräver vid ansökan en konkret plan för överlevnad och 
bevis för att planen kommer att hålla. Att pröva en ny metod innebär 
emellertid ett risktagande just eftersom metoden är ny och det är då 
svårt att lägga fram det underlag som Arvsfondsdelegationen kräver. 
Ett krav på nyskapande och utvecklande medför alltså att verksam-
hetens överlevnadspotential blir lägre. Det är viktigt att organisa-
tioner som har drivit flera projekt som inte överlevt inte straffas för 
den tidigare bristande överlevanden när organisationerna söker stöd 
för nya projekt. 

Arvsfondsdelegationens tillämpning av kriterierna 

Flera organisationer har framfört att Arvsfondsdelegationen inte 
tillämpar villkoren konsekvent och transparent. En organisation har 
liknat delegationens beslutsprocess vid en ”black box”, en svart låda. 
Avslag kan meddelas med motiveringen att projektet inte är tillräck-
ligt nyskapande trots att organisationerna har bedömt att verksam-
heten har en hög nyskapandegrad. I andra fall har organisationerna 
fått bifall på ansökningar som de själva ansett vara mindre nyskap-
ande. Ibland, men inte alltid, förefaller det vara tillräckligt att verk-
samheten är nyskapande på den ort där den ska äga rum för att en 
ansökan ska kunna beviljas. Det finns också en osäkerhet om Arvs-
fondsdelegationen anser att det är tillräckligt nyskapande att ut-
veckla, sprida eller tillgängliggöra befintliga metoder. 
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Flera organisationer upplever att kravet på nyskapande och utveck-
lande som det viktigaste och mest avgörande kriteriet vid bedöm-
ningen om en ansökan ska beviljas eller inte. Ett par organisationer 
har dock fått intrycket av att delaktighetskriteriet under senare tid 
blivit viktigare än förr. 

Flera organisationer har också upplevt att det är otydligt vilka 
krav Arvsfondsdelegationen tillämpar för beviljande av stöd. Ett 
exempel som nämnts av flera organisationer är att det verkar vara ett 
villkor för stöd att man har ett visst antal samarbetsorganisationer i 
ett projekt. Ett par organisationer har ansett att ett krav på sam-
arbetsorganisationer är problematiskt ur ett demokratiperspektiv, 
eftersom mindre organisationer inte har etablerade kontakter med 
de samarbetsorganisationer som krävs. 

Ett annat exempel som framhållits i fråga om otydligheten i stöd-
givningen är att det förefaller finnas begränsningar för hur höga 
belopp som beviljas för ett projekt. Någon organisation har uppgett 
att förväntningarna har legat på två eller tre miljoner kronor per 
projekt men organisationerna har noterat att projekt på senare tid 
har beviljats stöd om mer än tio miljoner kronor. 

Flera organisationer anser att det är otydligt hur de olika kri-
terierna för stöd viktas mot varandra. Ställs det exempelvis lägre krav 
på delaktighet om projektet är mycket nyskapande och utvecklande? 
Kan man få stöd för ett mindre nyskapande och utvecklande projekt 
om både delaktigheten och överlevnadspotentialen är mycket höga? 
Viktningen mellan de olika kriterierna upplevs bero på vilken hand-
läggare som hanterar ansökan. En annan organisation har angett att 
det hade varit bra om det funnits fler kriterier och det hade räckt 
med att t.ex. tre av fem kriterier varit uppfyllda för att stöd skulle 
kunna meddelas; ett stöd som utformas på det sättet hade gett ut-
rymme för både nyskapande, kreativa projekt och andra typer av 
projekt. 

Flera organisationer har framhållit att det viktiga är inte om 
kriterierna framgår av lag eller på annat sätt; det viktiga det är att det 
är tydligt vad kriterierna innebär och hur de viktas mot varandra vid 
prövningen av om stöd bör beviljas eller inte. En av organisationerna 
har samtidigt uppgett att det finns fördelar med att det finns en 
flexibilitet vid bedömningen av t.ex. nyskapande- och delaktighets-
kriterierna. En organisation har dock uppgett att osäkerheten om 
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hur en ansökan bedöms har lett till att organisationen vid något 
tillfälle har avstått från att söka stöd ur fonden. 

Flera organisationer har angett att det är svårt att förstå varför en 
stödansökan har avslagits. Avslag ges endast med en kortfattad 
motivering som inte ger någon närmare vägledning i fråga om Arvs-
fondsdelegationens bedömning. Det har också varit svårt att få be-
sked av handläggarna om varför en ansökan har avslagits. Det efter-
frågas därför att Arvsfondsdelegationens beslut utformas på ett 
tydligare och mer transparent sätt. 

Flera organisationer har framfört att det är ett mycket omfatt-
ande och kostsamt arbete att ta fram en ansökan om stöd ur fonden, 
vilket avskräcker från att ansöka stöd. Organisationerna upplever att 
kraven på ansökningar om arvsfondsmedel har höjts avsevärt. Det är 
svårt att förutse hur verksamheten kommer att se ut längre än ett år 
framåt och de detaljerade kraven på projektbeskrivning och hur 
verksamheten efter avslutat projekt ska leva vidare är därför mycket 
svåra att uppfylla och gör ansökningen mera låst och mindre flexibel. 
I vissa organisationsstrukturer är det numera endast riksorganisa-
tionen som har kompetensen att ansöka om stöd. En organisation 
har uppgett att lokala föreningar som saknar anställd personal tvekar 
inför att ansöka om stöd p.g.a. komplexiteten i ansökningsförfaran-
det.  

En annan utveckling är att en del organisationer måste ta hjälp av 
s.k. proffssökare, vilket närmast blivit en ny yrkeskategori. Behovet 
av sådan hjälp finns främst i organisationer som annars varken har 
tillräcklig kompetens eller administrativ personal för att kunna an-
söka om stöd. En organisation har uttryckt det som att det skett en 
akademisering av ansökningarna på det sättet att det krävs utbildning 
och resurser för att ansöka. Denna utveckling upplevs vara mycket 
problematisk ur ett demokratiperspektiv och riskerar i förlängningen 
att minska delaktigheten. Ett par organisationer har framfört att 
kraven i ansökningsförfarandet bör sänkas för att ungdomsorga-
nisationer på egen hand ska kunna söka om stöd. 

Flera organisationer har framfört att det borde finnas större möj-
ligheter att få bidrag för förarbetet, dvs. för att ta fram en ansökan 
om stöd. Det skulle t.ex. kunna ske genom att sänka kraven för att 
få stöd för förstudier samt förlänga den tid som stöd kan ges för 
förstudier, från nuvarande sex månader till ett år. Flera organisa-
tioner har särskilt framhållit att det inom ramen för en förstudie 
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borde vara möjligt att åka utanför Sverige för att tillgodogöra sig 
metoder som visat sig effektiva i andra länder. Ett par organisationer 
har angett att tid för förstudier bör ingå i den ordinarie projekttiden 
och har hänvisat till ordningen för ESF-projekt.  

En organisation har föreslagit att man skulle kunna avsätta en del 
av fondmedlen för ansökningar som avser mindre medel och där 
kraven på ansökningarna är lägre. 

Särskilt om lokalstöd 

Flera organisationer har uppgett att lokalstödet är alltför begränsat 
och att kriterierna borde öppnas upp så att det blir lättare att få stöd. 

Flera organisationer har framfört att den tioåriga förbindelsen att 
bedriva verksamhet i lokalen är det största hindret för att beviljas 
stöd, eftersom hyresvärdar i främst storstäderna är obenägna att ingå 
sådana långa avtal. Den tioåriga fristen är också problematisk i en del 
fall då livslängden för vissa lokalinvesteringar snarare endast är fem 
år. Ett par organisationer har angett att det också är svårt att uppfylla 
nyskapandekriteriet vid ansökningar om lokalstöd. En organisation 
har anfört att stödet i dag är för fokuserat på fysiskt funktions-
nedsatta och att stöd bör kunna lämnas till lokalanpassningar för en 
större bredd av funktionsnedsättningar. En annan organisation har 
menat att lokalerna är kärnan i den idéburna sektorn och att lokal-
stöd bör kunna ges till löpande verksamheter, eftersom det finns ett 
mycket stort underhållsbehov på området och det övriga stöd som 
går att söka från Boverket är mycket begränsat. 

En organisation har angett att kravet på särskilt angeläget är otyd-
ligt. För vem ska stödet vara särskilt angeläget? För den enskilda 
organisationen är stödet oftast angeläget. 

En organisation har framfört att behovet av lokalen bör ges större 
betydelse vid prövningen av om lokalstöd ska beviljas. Som exempel 
har anförts att mycket lokalstöd ur Allmänna arvsfonden har gått till 
att tillgänglighetsanpassa omklädningsrum i idrottsföreningar eller 
till hembygdsföreningars ungdomsgårdar. Dessa lokaler har därefter 
inte kommit till användning, eftersom det inte funnits någon verk-
samhet i lokalerna.  
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Arvsfondsdelegationens handläggning 

Flera organisationer har uttryckt önskemål om att Arvsfondsdelega-
tionens arbete borde vara mer transparent. Flera har angett att 
beslutsprocessen är oförutsebar, eftersom handläggaren kan vara 
mycket positiv genom hela ansökningsprocessen men så kan ansök-
ningen ändå sluta med ett avslag. Dessutom har de upplevt hand-
läggningsprocessen som hemlig, exempelvis borde det finnas mer 
information om hur det går till på ett beslutssammanträde och vilken 
roll handläggarna har på sammanträdet.  

Flera organisationer har uppgett att det är en fördel om man 
tidigare har ansökt om stöd ur fonden, eftersom man då redan har 
en etablerad kontakt med en handläggare. En organisation har fram-
fört att den fått uppfattningen att Arvsfondsdelegationen har som 
målsättning att minska handläggarnas personliga relationer till sök-
ande organisationer för att uppnå mer transparens och objektivitet i 
beslutsprocessen. Handläggarnas personliga relationer spelar dock 
fortfarande en roll i denna process. En annan organisation har nämnt 
att handläggarna säkert ställer färre frågor och kräver mindre under-
lag, t.ex. när det gäller överlevnadspotentialen, om den sökande orga-
nisationen tidigare har genomfört projekt som lyckats väl. 

En organisation har upplevt att Arvsfondsdelegationens arbets-
sätt inte är särskilt coachande. Flera organisationer har emellertid 
nämnt att Arvsfondsdelegationens handläggare är mycket aktiva med 
att komma med förslag på förändringar som kan ge ansökningarna 
högre potential att få bifall. En organisation har uppgett att Arvs-
fondens arbetssätt har varierat över tid och ett par organisationer 
menar att det är svårt att veta vad som är policy och vad som är den 
enskilda handläggarens arbetssätt. En annan organisation har angett 
att delegationens handläggare förefaller ha haft en hög arbetsbelast-
ning under senare tid och att detta lett till mindre coachning. Ett par 
organisationer har framfört att det blivit svårare att få tag på Arvs-
fondsdelegationens handläggare. 

Organisationerna har beskrivit att de ändringar som handlägg-
arna föreslår bl.a. är att ange fler samarbetsorganisationer. Ett annat 
ändringsförslag är att göra skärningar i budgeten, vilket upplevs vara 
en alltför detaljerad styrning. Sådana ändringar är också ofta proble-
matiska, eftersom de kan leda till att projektet får för lite pengar för 
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att kunna genomföras som planerat. Samtidigt har den enskilda orga-
nisationen incitament att göra de föreslagna budgetändringarna, 
eftersom organisationerna i allmänhet vill få de medel som är möjliga 
att få. I vissa fall går dock den extra finansiering som behövs att få 
genom bidrag från annat håll. En organisation har angett att proble-
matiken bl.a. handlar om att det finns behov av välutbildade hand-
ledare för att driva projekten – volontärer är inte tillräckligt – vilket 
kostar pengar. Det är också problematiskt att stöd inte alls ges till 
overheadkostnader, eftersom detta leder till att projekten tar resurser 
från den övriga verksamheten. 

Flera organisationer har föreslagit att Arvsfondsdelegationen skulle 
kunna utveckla sitt coachande arbetssätt ytterligare. Det borde finnas 
ett steg innan en formell ansökan lämnas in. Den nuvarande möjlig-
heten att ringa till Arvsfondsdelegationens telefonsluss och ”bolla 
en idé” är för ytlig. I stället borde mer skissartade ansökningar tillåtas 
som sedan kan vidareutvecklas genom en dialog med handläggarna. 
Postkodsstiftelsen har en liknande möjlighet som innebär att man 
skickar in en projektidé och om stiftelsen sedan bedömer att idén är 
tillräckligt intressant kallas sökanden till ett möte där man får hjälp 
med hur man ska gå vidare med ansökningen. En sådan möjlighet 
skulle minska känslan av att det är krångligt och svårt att söka stöd 
ur fonden. 

Flera organisationer har påtalat att Arvsfondsdelegationens hand-
läggningstid är mycket varierande och i många fall alltför lång. En 
organisation har påpekat att för organisationer som vänder sig till 
barn och ungdomar kan tiden att arbeta fram en ansökan, ibland upp 
till ett år, i kombination med en lång handläggningstid på ibland nio 
månader skapa problem i frågan om delaktighet. Det kan alltså gå två 
år från det att en man får projektidé till dess att Arvsfondsdelega-
tionen fattar beslut. Detta är en lång tid för barn och ungdomar och 
det är svårt att hålla dem delaktiga i ett projekt som p.g.a. den tid 
som gått kanske inte längre är relevant för dem. Dessutom kan en 
lång handläggningstid innebära att samarbetsorganisationer får andra 
kontaktpersoner, vilket försvårar Arvsfondsdelegationens kontroll, 
eller att organisationerna drar sig ur samarbetet. Det är därför mycket 
viktigt att handläggningstiden förkortas. 

Flera organisationer har framhållit betydelsen av att Arvsfonds-
delegationen kontrollerar att de samarbetsorganisationer som anges 
i en ansökan verkligen har samtyckt till att vara med i projektet. Det 
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har förekommit att samarbetsorganisationer har angetts i en ansökan 
utan att ha tillfrågats av den sökande organisationen. Ett par orga-
nisationer har berömt de kontroller som görs av att organisationerna 
är seriösa, t.ex. kontrollen av stadgarna och att verksamhet har be-
drivits under en viss tid. 

Ett par organisationer har uppgett att Arvsfondsdelegationens 
nya beslutspraxis som innebär att ett stödbeslut omfattar hela pro-
jekttiden (dvs. som huvudregel upp till tre år) är bra, eftersom det 
skapar bättre stabilitet och möjlighet att planera. En organisation har 
dock menat att den treåriga beslutspraxisen har försämrat flexibili-
teten i stödgivningen. Kravet på nyskapande innebär att man ska få 
pröva sig fram och ändra sig under projektets gång, vilket är mycket 
svårare med den nya praxisen. En annan organisation har nämnt att 
flerårsbesluten har lett till väsentligt kortare tider för att slutredovisa 
avslutade projekt; en kortare redovisningstid än tre månader är inte 
rimlig. 

Ett par organisationer har föreslagit att ansökningar och underlag 
i större utsträckning borde kunna skickas in elektroniskt till Arvs-
fondsdelegationen. 

Ett par organisationer har uppgett att de ibland möts av bristande 
förståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär. Arvsfonds-
delegationen skulle kunna öka sin trovärdighet genom att öka sina 
kunskaper på området, t.ex. genom att anställa personer med funk-
tionsnedsättning som handläggare och på så sätt öka mångfalden på 
delegationen.  
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Referat av beslut om arvsavståenden 
2015–2017 

Inledning 

Enligt kommittédirektiven ska vi bl.a. analysera om bestämmelsen 
om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan 
person som stått arvlåtaren nära enligt 24 § andra meningen 
lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden bör moderniseras och 
förtydligas. Som en del av denna analys har vi gjort en genomgång av 
de beslut i vilka regeringen och Kammarkollegiet prövat frågan om 
avstående av arv eller försäkringsbelopp ska ske på denna grund.  

Regeringen och Kammarkollegiet meddelade sammanlagt 181 be-
slut om arvsavstående under åren 2015–2017. I 95 av besluten prövades 
inte närståendegrunden i 24 § andra meningen. I de 86 av besluten i 
vilka närståendegrunden prövades hade dock sökanden i merparten 
av fallen även åberopat att ett avstående var förenligt med arvlåtarens 
yttersta vilja. Av de beslut där närståendegrunden prövades bifölls 
ansökningen på denna grund i elva av fallen, bifölls ansökningen på 
den grunden att ett avstående kunde anses stämma överens med 
arvlåtarens yttersta vilja i ett av fallen och avslogs ansökningarna i 
övrigt. 

De beslut där frågan om avstående på närståendegrunden i 
24 § andra meningen prövats redovisas i korta referat nedan. 
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Beslut meddelade under år 2015 

Kammarkollegiets beslut 2015-01-13, dnr 13.2-3143-2011 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att han känt arvlåtaren i närmare 25 år, att de varit 
goda vänner och att han sedan 1990-talet hjälpt arvlåtaren med dennes 
lantbruk. Han uppgav också att han fick halva arvlåtarens fastighet i 
gåva fem år innan arvlåtaren gick bort men att det under arvlåtarens 
sista två år i livet uppstod meningsskiljaktigheter mellan dem och att 
arvlåtaren under den tiden blev paranoid och förvirrad. Han tillade 
att arvlåtaren därför fick en god man förordnad för sig och att den 
gode mannen isolerade arvlåtaren från dennes tidigare vänner. Av 
skälen för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan föl-
jande. Kollegiet ifrågasätter inte att det funnits en nära relation 
mellan arvlåtaren och sökanden men för att arv ska kunna avstås 
krävs att det därutöver har förelegat ett närmare beroendeförhåll-
ande mellan dem. Den hjälp som sökanden lämnat arvlåtaren har 
främst varit i dennes lantbruk och för att ett beroendeförhållande 
ska kunna beaktas krävs att det är närmare knutet till personliga 
förhållanden. Sökanden kan därför inte anses ha stått arvlåtaren nära 
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2015-01-14, dnr 13.2-1608-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till henne både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att hon var kusin till arvlåtaren. Av läns-
styrelsens utredning framgår att arvlåtaren var utvecklingsstörd och 
bodde på särskilda boenden under större delen av sitt liv. Det fram-
går vidare att sökanden hälsat på arvlåtaren några gånger per år men 
att besök förekommit oftare sedan hon under de sista åren av 
arvlåtarens liv blivit god man för arvlåtaren. Av skälen för Kammar-
kollegiets beslut framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifråga-
sätter att det rått en nära relation mellan sökanden och arvlåtaren 
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men att det krävs att det förelegat ett närmare beroendeförhållande 
än vad som visats i detta fall för att arv ska kunna avstås. 

Kammarkollegiets beslut 2015-01-29, dnr 13.2-28-2012 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att han varit sambo med arvlåtaren. Av 
skälen för Kammarkollegiets beslut framgår att arvlåtaren hade testa-
menterat hela sin kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden. Kammar-
kollegiet anger i skälen för beslutet att kollegiet inte betvivlar att det 
rått en nära och långvarig samborelation mellan arvlåtaren och sök-
anden men att det för ett arvsavstående krävs ett det funnits ett 
närmare beroendeförhållande än vad som visats i detta fall. 

Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-1022-2013 

Kammarkollegiet beviljade att 4 150 kronor avstås till vardera sökan-
den. Sökandena hade begärt att det beviljade beloppet skulle avstås 
till dem för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde att de 
hjälpt arvlåtaren, som var deras granne, med en mängd praktiska 
göromål i den senare delen av hans liv när hans hälsa försämrades och 
att det yrkade beloppet avsåg skälig ersättning för den hjälp de 
lämnat. Hjälpen hade bl.a. bestått i att sköta myndighets-, sjukvårds- 
och borgenärskontakter, ta hand om arvlåtarens husdjur och fastig-
het samt ombesörja arvlåtarens hygien och övriga personliga om-
vårdnad. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande att det är skäligt att 
beloppet avstås, eftersom det av handlingarna i ärendet framgått att 
sökandena har stått arvlåtaren nära på så sätt att de har varit ett 
socialt stöd och hjälpt honom med olika praktiska göromål under en 
tid. Av skälen för Kammarkollegiets beslut framgår att sökandena 
får anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för 
ett arvsavstående och att det som framkommit i ärendet motiverar 
det yrkade beloppet. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-4467-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hon och arvlåtaren varit sambor i drygt tio år och 
att hon vårdat honom i deras hem under hans sista dryga år i livet 
sedan han drabbats av cancer. Av yttrandet från länsstyrelsen fram-
går i närståendefrågan att länsstyrelsen inte ifrågasätter att det funnits 
en nära relation mellan arvlåtaren och sökanden, då de levt tillsam-
mans som sambo och då sökanden mot slutet vårdat arvlåtaren i 
hemmet, men det har inte framkommit att det funnits ett sådant 
beroendeförhållande mellan dem som gör att det kan anses skäligt 
att besluta om arvsavstående på den grunden. Kammarkollegiet 
anförde i sina skäl för beslutet endast att kollegiet delade länsstyrel-
sens bedömning. 

Kammarkollegiets två beslut 2015-01-30, dnr 13.2-2458-2013 

I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hennes numera avlidne 
bror hade varit sambo med arvlåtaren. Av skälen för beslutet framgår 
i närståendefrågan endast att sökanden inte kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. 

Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. 
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom både 
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att arvlåtaren 
var hans gudmor. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan 
endast att sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett 
sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-02-10, dnr 13.2-1716-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av en fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var 
arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sök-
anden anförde bl.a. att hennes syster varit gift med arvlåtarens bror. 
Hon angav också att hon och hennes söner, efter sökandens syster 
och arvlåtarens bror, ärvt 4/5 av den aktuella fastigheten och att 
arvlåtaren ärvt 1/5 av den. Hon uppgav vidare att hon hjälpt arv-
låtaren, trots att han hade hemhjälp, och att hon besökte honom 
flera gånger i veckan sedan han flyttat till ett äldreboende; den gode 
mannen hann aldrig tillträda och hon hjälpte därför arvlåtaren med 
klädinköp, abonnemang och räkningar. Av skälen för beslutet fram-
går i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sök-
anden och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett 
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att 
arv ska kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets tre beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5344-2012 

Ansökningarna om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att 
en del av arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var 
arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Alla de 
tre sökandena var kusiner till arvlåtaren. En av sökandena anförde i 
närståendefrågan att arvlåtaren var en kär vän som ofta kom på besök 
och att de hade gemensamt julfirande under många år. De två andra 
sökandena anförde att arvlåtaren betraktade sina kusiner nästan som 
syskon. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att 
sökandena inte har stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett arvsavstående. 

Regeringens beslut 2015-02-19, dnr S2014/4268/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2014-05-19, dnr 13.2-2837-2013) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hon var kusinbarn till arvlåtaren, att hon var hans 
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enda kvarvarande släkting och att de haft en nära släkt- och vän-
skapsrelation. Av Kammarkollegiets yttrande, som främst behandlar 
frågan om arvet skulle avstås p.g.a. att det kan anses stämma överens 
med arvlåtarens yttersta vilja, framgår i närståendefrågan endast att 
kollegiet inte betvivlar att det under senare år rått en nära släkt-
relation mellan arvlåtaren och sökanden men att det för ett arvs-
avstående krävs att det funnits ett närmare beroendeförhållande än 
vad som visats i detta fall. Regeringen anger i skälen för sitt beslut 
endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har gjort 
i ärendet. 

Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-4373-2013 

Kammarkollegiet beviljade att 50 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår bl.a. följande i närstående-
frågan. Arvlåtaren var fosterbarn till sökandens svärföräldrar. Arv-
låtaren led av en utvecklingsstörning och bodde sedan 1940-talet på 
olika särskilda boenden. Sökanden var god man åt arvlåtaren i när-
mare 30 år och hjälpte arvlåtaren med ett flertal aktiviteter, bl.a. tog 
sökanden med arvlåtaren på kurser, veckolånga semestrar och dags-
utflykter. Sökanden och arvlåtaren hade telefonkontakt varje dag 
och under den sista tiden besökte sökanden arvlåtaren två gånger i 
veckan. En referens angav att sökanden visserligen inte skött arv-
låtarens vård men att hon vårdat arvlåtarens själ och hjärta för att 
arvlåtaren skulle må bra. 

Av skälen för beslutet framgår följande i närståendefrågan. För 
att arv ska kunna avstås på grund av att någon stått arvlåtaren nära 
fordras ett närmare beroendeförhållande, antingen att sökanden har 
varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har 
varit beroende av sökanden för hjälp, vård osv. Det fordras alltså en 
närmare samhörighet. Sedvanliga släktkontakter räcker inte för att 
arvet ska avstås på denna grund. Sökanden har vårdat och hjälpt arv-
låtaren på olika sätt under mycket lång tid. Enligt kollegiets upp-
fattning har sökanden stått arvlåtaren nära på det sätt som krävs och 
anser därför att det är skäligt att en del av arvet avstås till sökanden. 
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I enlighet med kollegiets praxis är det kollegiets bedömning att ett 
belopp om 50 000 kronor ska avstås till sökanden. 

Kammarkollegiets beslut 2015-02-24, dnr 13.2-4162-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i när-
ståendefrågan att deras mor och arvlåtaren var nära vänner och att 
arvlåtaren under deras barndom hade bott hos dem. Av skälen för 
beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena inte kan 
anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett 
arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2015-03-02, dnr 13.2-6780-2012 

Kammarkollegiet beviljade att 200 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom för 
att han stått arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att 
sökanden och arvlåtaren var ett par på under drygt tio år fram till 
mitten på 1980-talet. Det framgår också att arvlåtaren sedan hon 
kom tillbaka till Sverige från ett annat land i början av 2000-talet 
mått psykiskt dåligt och att sökanden i egenskap av mycket nära vän 
tagit hand om henne och hennes ekonomi sedan dess; hon har bott 
hos honom i perioder och hans son har bott hos henne i perioder. 
Det framgår vidare att sökanden ibland tagit ledigt från arbetet i flera 
dagar för att sköta om sökanden. Av skälen för beslutet framgår följ-
ande. Sökanden har tagit vård om och hjälpt arvlåtaren på olika sätt 
under cirka tio år fram till arvlåtarens bortgång. Sökanden får där-
med anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts 
för ett arvsavstående. Vad som framkommit i ärendet motiverar 
enligt kollegiets mening ett belopp om 200 000 kronor. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-03-03, dnr 13.2-4295-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att han och hans familj hjälpt arvlåtaren 
med diverse sysslor, bl.a. inköp, vedhuggning, snöskottning och 
gräsklippning samt att hans dotter varit god man för arvlåtaren. Av 
skälen för beslutet framgår endast att sökanden inte kan anses ha 
stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvs-
avstående. 

Kammarkollegiets beslut 2015-03-16, dnr 13.2-4088-2014 

Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till honom både på 
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde att arvlåtaren varit beroende av 
honom, att han hjälpt henne på många sätt under lång tid och att hon 
var som en mor och familj för honom. Av länsstyrelsens yttrande 
framgår att sökanden och arvlåtaren var vänner och att sökanden 
under tio års tid hjälpt arvlåtaren med olika göromål, bl.a. inköp av 
matvaror, skötsel och underhåll av fastigheten, tvätt och städning. 
Av skälen för beslutet framgår följande. Sökanden har lämnat arv-
låtaren omfattande hjälp på olika sätt under ett stort antal år och får 
därmed anses ha stått henne nära på ett sådant sätt som förutsätts 
för ett arvsavstående. Vad som kommit fram i ärendet motiverar 
enligt kollegiets mening ett belopp om 100 000 kronor. 

Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011 

Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både 
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått 
arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökanden och 
arvlåtaren var kusiner, att de umgåtts sedan de var barn och att de 
kände sig som systrar. Av yttrandet framgår också att sökanden 
hjälpt arvlåtaren sedan 90-talet med skötsel av arvlåtarens gård, bl.a. 
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gräsklippning och småreparationer; sedan arvlåtarens tillstånd för-
sämrades år 2009 har hjälp med bl.a. städning, personlig omvårdnad, 
matlagning och betalning av räkningar skett varje vecka, ibland 
under flera dagar i sträck. Av beslutet framgår att bedömningen av 
om det är skäligt att avstå arvet ska göras i huvudsak med utgångs-
punkt i en behovsprövning; personer som varit beroende av arvlåt-
aren för sitt uppehälle eller som hjälpt arvlåtaren eller tagit vård om 
denne kan få del av arvet om deras ekonomiska förhållanden inte är 
alltför goda. Av skälen för beslutet framgår bl.a. följande. Sökanden 
har hjälpt arvlåtaren på olika sätt under ett stort antal år. Sökanden 
får därmed anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett arvsavstående. Även i övrigt är förhållandena sådana att 
det är skäligt att en del av arvet avstås till sökanden. Vad som kommit 
fram i ärendet motiverar enligt kollegiets mening ett belopp om 
100 000 kronor. 

Kammarkollegiets två beslut 2015-04-09, dnr 13.2-24-2012 

I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren var 
kusiner, att de hade ett nära släktskap och att de hade umgåtts flitigt. 
Hon uppgav vidare att hon hade telefonkontakt med arvlåtaren två 
gånger per vecka och att hon var den av kusinerna som stod närmst. 
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammar-
kollegiet inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära 
relation men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som 
visats i detta fall för att arv ska kunna avstås på denna grund. 

Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. 
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både 
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och 
arvlåtaren var kusiner, att de umgicks så ofta det gavs tillfälle och att 
arvlåtaren ville att hon skulle hjälpa till vid motorcykelträffar. Av 
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet 
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära relation 
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men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som visats i 
detta fall för att arv ska kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets beslut 2015-04-13, dnr 13.2-234-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att arvlåtaren levt ensam under mer än 30 år och 
att hon i cirka 20 år hjälpt arvlåtaren med alla inköp och skött om 
djuren. Hon uppgav också att de hördes på telefon varje kväll och att 
hon under arvlåtarens sista sju år i livet var god man för arvlåtaren. 
Han tillade att hon var som en dotter för arvlåtaren. Av skälen för 
beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifråga-
sätter att sökandena och arvlåtaren haft en nära relation men att det 
krävs ett närmare beroendeförhållande än som framkommit i ären-
det för att arv ska kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets beslut 2015-04-20, dnr 13.2-5154-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en 
fastighet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att hans mor varit förlovad och sambo 
med arvlåtarens bror fram till dess att brodern gick bort. Han uppgav 
också att arvlåtaren erbjöd honom att bo i stugan på den aktuella 
fastigheten när han blev bostadslös mot att han i gengäld såg till 
byggnaderna och skötte om tomten; vid arvlåtarens bortgång hade 
han bott där i några år. Han angav vidare att när han flyttade in i 
stugan var den i stort renoveringsbehov men att han sedan dess gjort 
stora renoveringar av den. Han tillade att han i hög grad varit be-
roende av arvlåtaren, eftersom han utan hennes hjälp hade varit 
bostadslös. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökandens flick-
vän bekräftade sökandens uppgifter. Av skälen för beslutet framgår 
i närståendefrågan endast att sökanden inte kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-05-22, dnr 13.2-4038-2012 

Kammarkollegiet beviljade att 50 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att hela arvet skulle avstås till henne både på 
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon var kusin 
till arvlåtaren men att de växt upp tillsammans och betraktade var-
andra som systrar. Hon anförde vidare att de genom hela livet haft 
en nära och kärleksfull syskonkontakt med varandra. Hon tillade att 
arvlåtaren under sina sista två år till följd av demens behövde hjälp 
med i princip allt för att klara av vardagen och att hon hjälpt arv-
låtaren med detta flera gånger i veckan, i perioder dagligen; det var 
inte möjligt att ta hjälp av hemtjänsten eller ordna med ett särskilt 
boende, eftersom arvlåtaren och hennes nu avlidne son motsatte sig 
det. Av skälen för beslutet framgår följande i närståendefrågan. 
Sökanden har hjälpt arvlåtaren att klara vardagen i över två års tid 
sedan arvlåtaren drabbats av demens. Sökanden får därmed anses ha 
stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvs-
avstående. Vad som framkommit i ärendet motiverar ett belopp om 
50 000 kronor. 

Kammarkollegiets beslut 2015-06-04, dnr 13.2-6787-2012 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Ansök-
ningen förefaller främst ha avsett grunden yttersta vilja och det 
framgår inte av beslutet vad sökanden anfört i närståendefrågan. Av 
skälen för beslutet framgår sökanden inte kan anses ha stått arvlåt-
aren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2015-07-06, dnr 13.2-4434-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arv-
låtarens andel av två fastigheter skulle avstås till dem både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren 
nära. Sökandena angav i närståendefrågan att de var släkt med arvlåt-
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aren och att de tillsammans med arvlåtaren ägde de aktuella fastig-
heterna, där det bl.a. bedrevs skogsbruk, samt att fastigheterna hade 
funnits i släktens ägo under lång tid. Av skälen för beslutet framgår 
i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökan-
dena och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett närmare 
beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska 
kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets beslut 2015-07-07, dnr 13.2-3912-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår i när-
ståendefrågan endast att sökandena var släkt till arvlåtaren och att 
det i dödsboet fanns bl.a. en släktgård och diverse släktföremål. Av 
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena 
inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett arvsavstående. Av beslutet framgår att sökandena skulle 
erbjudas att köpa släktföremålen till värderat marknadsvärde. 

Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/01667/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-02-27, dnr 30-22288-08) 

Ansökningarna om arvsavstående avslogs förutom beträffande två av 
ansökningarna där regeringen beslutade att avstå två tavlor, eftersom 
det kunde anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. An-
sökningarna tar enligt beslutet främst sikte på att hela eller delar av 
arvet ska avstås till de sju sökanden, eftersom det kan anses stämma 
överens med arvlåtarens yttersta vilja. Det framgår inte av beslutet 
på vilket sätt sökandena har varit närstående med arvlåtaren och 
varför det skulle vara skäligt att avstå arvet på denna grund. Av 
Kammarkollegiets yttrande framgår beträffande tre av sökandena att 
kollegiet inte betvivlar att det rått en nära relation mellan sökandena 
och arvlåtaren men att det inte framkommit att det rått ett sådant 
närmare beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstå-
ende på denna grund. Regeringen anger i skälen för sitt beslut endast 
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att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har gjort i ären-
det. 

Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/03626/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-05-11, dnr 13.2-4488-2013) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena, som var kusiner 
till arvlåtaren, anförde i närståendefrågan att de var de enda kvar-
varande släktingarna till honom och att de hade en nära kontakt med 
honom under väldigt många år; de firade högtidsdagar och semestrar 
ihop och hade kontakt per telefon ungefär en gång i veckan. Av 
Kammarkollegiets yttrande framgår i närståendefrågan endast att 
sökandena inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt 
som krävs för ett arvsavstående. Regeringen anger i skälen för sitt 
beslut endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har 
gjort i ärendet. 

Kammarkollegiets beslut 2015-10-01, dnr 13.2-1182-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde 
i närståendefrågan endast att de var kusiner till arvlåtaren. I skälen 
för beslutet anges i närståendefrågan att omständigheterna inte är 
sådana att arv kan avstås till sökandena. 

Regeringens beslut 2015-10-08, dnr S2015/04409/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-06-11, dnr 13.2-588-2013) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hans mor växte upp som fosterbarn i arvlåtarens 



Bilaga 3 SOU 2018:70 

400 

familj och att modern och arvlåtaren blev som systrar. Av länsstyrel-
sens yttrande framgår att sökanden under arvlåtarens sista år i livet 
hjälpt henne med bl.a. veckohandel, apoteksbesök och betalning av 
räkningar. Av Kammarkollegiets yttrande, som främst tar sikte på 
frågan om arvet ska avstås på grund av att det kan anses stämma 
överens med arvlåtarens yttersta vilja, framgår i närståendefrågan att 
kollegiet inte betvivlar att arvlåtaren och sökanden haft en nära rela-
tion men att det för ett arvsavstående krävs att det rått ett närmare 
beroendeförhållande mellan dem. Regeringen anger i skälen för sitt 
beslut endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har 
gjort. 

Kammarkollegiets två beslut 2015-10-15, dnr 13.2-5002-2013 

I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökandena 
hade begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att det 
var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. 
Sökandena, som var mor och son, anförde att modern och arvlåtaren 
varit ett par sedan sonen var två eller tre år gammal och att arvlåtaren 
kommit att bli som en far för sonen. De angav vidare att arvlåtaren 
under de sista åren av sitt liv blivit sambo med den ena sökanden 
(modern) sedan hon drabbats av sjukdom. Av skälen för beslutet 
framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte betvivlar att 
sökandena och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett 
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att 
arv ska kunna avstås på denna grund. 

Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. 
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Sökanden anförde att hennes far och arvlåtaren varit arbets-
kamrater och att hon de sista åren av arvlåtarens liv hyrde arvlåtarens 
föräldrahem. Hon angav vidare att hon besökte arvlåtaren på sjuk-
huset kort före hans bortgång och att hon lovade att ta hand om 
fastigheten så länge hon fick bo kvar, varpå arvlåtaren nickade och 
det blev känslosamt. Av skälen för beslutet framgår i närstående-
frågan endast att omständigheterna inte är sådana att arv kan avstås 
till sökanden. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-10-20, dnr 13.2-4223-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i när-
ståendefrågan att arvlåtaren varit gift med deras mormor. Av skälen 
för beslutet framgår i närståendefrågan endast att omständigheterna 
inte är sådana att arv kan avstås till sökanden. 

Kammarkollegiets beslut 2015-11-09, dnr 13.2-1836-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att aktier 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
att han och arvlåtaren var nära släktingar och haft en nära kontakt 
genom åren. Beträffande aktierna angav sökanden att de köpts av 
hans farfar och gått i arv till hans far och faster samt att fasterns 
aktier sedan genom testamente tillfallit arvlåtaren. Vid fasterns bort-
gång hjälpte sökanden arvlåtaren med att tömma dödsboets lägenhet 
och ordna med bouppteckning m.m. Av skälen för beslutet framgår 
i närståendefrågan endast att omständigheterna inte är sådana att arv 
kan avstås till sökanden. 

Kammarkollegiets två beslut 2015-11-25, dnr 13.2-2443-2015 

I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren 
nära. Sökanden anförde att han och arvlåtaren var kusiner och att 
den nära kontakten mellan dem fortsatt under hela deras uppväxt. 
Han har tillagt att han bodde hos arvlåtaren under sin studenttid, att 
de firat alla högtider tillsammans och att de umgåtts på sommaren. 
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammar-
kollegiet inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära 
relation men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som 
framkommit i ärendet för att arv ska kunna avstås på denna grund. 
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Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. 
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både 
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde att hon och arvlåtaren var kusiner 
och att de haft en tät relation hela livet. Hon har tillagt att hon 
hälsade på arvlåtaren regelbundet och tog med arvlåtaren på ut-
flykter samt att hon, när arvlåtaren de sista åren fick sämre syn, bl.a. 
hjälpte arvlåtaren med att byta glödlampor. Av skälen för beslutet 
framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att 
sökanden och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett 
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att 
arv ska kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-2930-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
att han var kusin till arvlåtaren och att arvlåtaren tre år tidigare hade 
gett honom pengar till en ny bil, vilket tyder på att arvlåtaren hade 
velat att han skulle ärva honom. Av skälen för beslutet framgår i 
närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökanden 
och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett närmare 
beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska 
kunna avstås på denna grund. 

Kammarkollegiets beslut 2015-12-08, dnr 13.2-6617-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att ett 
guldmynt skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde att han varit sambo med arvlåtaren i 42 år och att han ville 
att myntet skulle avstås till honom som ett minne. Av skälen för 
beslutet framgår i närståendefrågan endast att omständigheterna inte 
är sådana att arv kan avstås till sökanden. 
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Kammarkollegiets beslut 2015-12-14, dnr 13.2-2942-2015 

Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden 
på den grunden att det kunde anses stämma överens med arvlåtarens 
yttersta vilja. Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till honom 
både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han 
stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att han 
lärde känna arvlåtaren närmare under arvlåtarens sista 13 eller 14 år i 
livet, då de blev grannar. Med tiden blev de bästa vänner. Arvlåtaren 
drabbades av cancer och han hjälpte arvlåtaren med bl.a. hushålls-
sysslor och läkarbesök samt höll honom sällskap i omfattande 
utsträckning. Länsstyrelsen anförde i sitt yttrande i ärendet att ett 
ytterligare ospecificerat belopp borde avstås till sökanden på grund 
av den nära relationen dem emellan i kombination med att den hjälp 
och omsorg som sökanden visat arvlåtaren varit omfattande och varat 
under så lång tid att det kunde anses skäligt. Av skälen för beslutet 
framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifrågasätter att det funnits 
en nära vänskapsrelation mellan sökanden och arvlåtaren men att det 
krävs ett närmare beroendeförhållande än som framkommit i ären-
det för att arv ska kunna avstås på denna grund. 

Beslut meddelade under år 2016 

Kammarkollegiets beslut 2016-02-03, dnr 13.2-3924-2013 

(se även beslut 2016-07-07 där en ansökan om omprövning bifölls) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde bl.a. att 
hon bott granne med arvlåtaren i drygt 25 år och att de under den 
tiden haft en omfattande kontakt och en mycket god relation; hon 
hade hjälpt arvlåtaren med bl.a. trädgårdsskötsel, hushållssysslor, 
pappersarbete och sjukhusbesök och de hade firat födelsedagar och 
namnsdagar tillsammans. Hon angav vidare att de inte varit grannar 
under arvlåtarens sista nio år i livet och att deras kontakt under den 
tiden tunnats ut betydligt. Av skälen för beslutet framgår bl.a. att 
Kammarkollegiet inte anser att det är styrkt att det kan anses stämma 
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överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet ska avstås till sökan-
den; omständigheterna i ärendet bedöms inte heller vara sådana att 
arvet kan avstås till sökanden på annan grund. 

Regeringens beslut 2016-03-10, dnr S2015/00676/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-01-29, dnr 13.2-2966-2011) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade åberopat att 
arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var yttersta vilja 
och för att de stått arvlåtaren nära. Av Kammarkollegiets yttrande 
framgår i närståendefrågan endast att sökandena och arvlåtaren var 
kusiner och sökandena angett att de var de enda närstående som 
arvlåtaren haft sedan hans mor gick bort. Det framgår vidare att 
Kammarkollegiet inte betvivlar att det rått en nära släktrelation mellan 
arvlåtaren och sökandena men att det inte förelegat ett sådant när-
mare beroendeförhållande mellan dem som förutsätts för arvet ska 
avstås. Regeringen anger i skälen för sitt beslut att den delar den 
bedömning som Kammarkollegiet gjort i ärendet. 

Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3613-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att han känt arvlåtaren i 20 år och att han 
sedan tio år tillbaka hjälpt henne med saker som hon hade svårt att 
klara själv, bl.a. läkarbesök, snöskottning, trädgårdsskötsel, inköp 
och andra hushållssysslor. Under de sista fem åren hade arvlåtaren 
inte kunnat göra något själv och han hade då hjälpt henne dagligen; 
arvlåtaren hade inte kontakt med någon annan än honom och hans 
fru och arvlåtaren hade inte haft möjlighet att bo kvar i sitt hus utan 
hans hjälp. Sökanden angav också att arvet skulle ses som en er-
sättning för det arbete han hade utfört åt arvlåtaren. Av skälen för 
beslutet framgår bl.a. följande. Det har framgått att sökanden och 
arvlåtaren haft en nära kontakt, vilket bekräftats av utomstående, 
och kollegiet ifrågasätter inte att de haft en nära relation men det har 
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inte framgått att de stått varandra nära på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett avstående av arv. För att arv ska kunna avstås på denna 
grund krävs att det förelegat ett närmare beroendeförhållande än vad 
som visats i detta fall. 

Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-2573-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att han var biologiskt helsyskon till arvlåtaren men att 
det vid den släktutredning som gjordes i samband med boupp-
teckningen framgick att han blivit bortadopterad och inte längre hade 
någon arvsrätt efter arvlåtaren. De hade haft en nära och förtroende-
full kontakt med varandra de sista tio åren och de tre sista åren hade 
han varit arvlåtarens gode man. De hade haft daglig kontakt och han 
hade hjälpt arvlåtaren med allt från inköp till att betala räkningar. Av 
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att det inte finns någon 
utomstående person som kunnat intyga att sökanden hjälpt och bi-
stått arvlåtaren i sådan utsträckning att de kan antas ha varit när-
stående på det sätt som krävs för arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-04-22, dnr 13.2-4-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgår i 
närståendefrågan att den ena sökanden var kusinbarn till arvlåtaren 
och att den andra sökanden och arvlåtaren hade vuxit upp i samma 
hem. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att 
sökandena inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt 
som förutsätts för ett arvsavstående. 
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Kammarkollegiets beslut 2016-05-13, dnr 13.2-4976-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att arvlåtaren varit tacksam för att sökanden och 
dennes far umgåtts med honom regelbundet samt att arvlåtaren har 
varit en nära och bästa vän till sökandens familj; sökanden var den 
son som arvlåtaren aldrig fick. Av skälen för beslutet framgår i när-
ståendefrågan att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2016-05-16, dnr 13.2-2363-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgår i 
närståendefrågan endast att arvlåtaren hade varit gift med sökandens 
morbror, som gått bort knappt 20 år tidigare. I skälen för beslutet 
anger Kammarkollegiet i närståendefrågan att omständigheterna inte 
är sådana att arvet kan avstås. 

Kammarkollegiets två beslut 2016-05-23, dnr 13.2-820-2015 

I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att det 
var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av 
ansökningen framgick i närståendefrågan att sökanden och arvlåt-
aren hade varit grannar och goda vänner i 18 år och att hon hjälpt 
arvlåtaren när han varit i behov av social kontakt, omsorg och sjuk-
vård. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet 
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren har haft en nära relation 
men att det inte har framgått att det har funnits ett sådant närmare 
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående. 

Även i det andra beslutet, som avsåg samma arvlåtare men en 
annan sökande, avslogs ansökningen om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att en bostadsrätt skulle avstås till honom både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren 
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nära. Av ansökningen framgick i närståendefrågan att sökanden och 
arvlåtaren hade känt varandra i 17 år och att de hade varit grannar i 
åtta år. Sökanden uppgav att arvlåtaren varit som en fadersgestalt för 
honom, att de haft en nära relation och hjälpt varandra på olika sätt; 
han har bl.a. hjälpt arvlåtaren med att betala räkningar och sjukhus-
besök. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet 
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren har haft en nära relation 
men att det inte har framgått att det har funnits ett sådant närmare 
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående. 

Kammarkollegiets två beslut 2016-06-03, dnr 13.2-4835-2014 

I det första beslutet avslogs ansökningen om arvsavstående. Sökan-
den hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att 
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. 
Sökanden anförde i närståendefrågan att hon varit sambo med arvlåt-
aren under hans sista åtta år i livet samt att de hade planerat att gifta 
sig men att arvlåtaren hastigt insjuknade och gick bort ett halvår innan 
bröllopet skulle hållas. Hon uppgav också att hon har vårdat och 
värnat arvlåtaren på alla sätt under hans sjukhusvistelser och även 
efter hans bortgång. Av skälen för beslutet framgår i närstående-
frågan endast att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Även i det andra beslutet avslogs ansökningen. Sökandena hade 
begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var 
arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökan-
dena, som var sambor, anförde i närståendefrågan att den ena av dem 
var kusin med arvlåtaren och att de båda hade umgåtts med honom. 
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att det inte 
har framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett 
sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr. 13.2-2105-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hon känt arvlåtaren sedan femårsåldern, då de 
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bodde grannar, och att arvlåtaren engagerat sig mycket i hennes upp-
växt, bl.a. genom att lära henne simma och cykla. Sökanden angav 
vidare att hon senare blev familjehemsplacerad hos arvlåtaren och att 
de därefter haft en nära relation och firat födelsedagar och jular 
tillsammans; hon såg arvlåtaren som sin riktiga mamma och arvlåt-
aren ansåg sig vara mormor till hennes barn. Av ansökningen fram-
gick vidare att arvlåtaren haft ett fondsparande med sökanden som 
förmånstagare men att arvlåtarens gode man hade avslutat detta i 
slutet av arvlåtarens liv, när denna enligt sökanden inte var i stånd att 
samtycka till det. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan 
att kollegiet inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren har haft en 
nära relation men att det inte har framgått att det funnits ett sådant 
närmare beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvs-
avstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-06-10, dnr 13.2-1461-2013 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår 
att sökanden och arvlåtaren var sambor men att sökanden inte när-
mare angett grunden för sin begäran. Sökanden hade inte heller gått 
att nå för komplettering av sin ansökan. Av skälen för beslutet fram-
går endast att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1051-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i när-
ståendefrågan att den ena av dem var kusin till arvlåtaren och att den 
andre hade varit god man för honom. De angav vidare att de båda 
hjälpt honom under många år och att han hade varit en viktig del av 
deras familj samt att de under arvlåtarens sista år varit hans enda 
familj. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet 
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inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren har haft en nära rela-
tion men att det inte framgått att det funnits ett sådant närmare 
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1933-2015 

Kammarkollegiet biföll ansökningen och avstod hela arvet, omkring 
200 000 kronor, till sökanden. Sökanden hade begärt att arvet skulle 
avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja 
och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närstå-
endefrågan bl.a. att hon och arvlåtaren blev bekanta för omkring 
40 år sedan genom deras gemensamma arbete. Hon uppgav angav 
också att hon under de senaste tio åren hjälpt arvlåtaren med räk-
ningar, sjukhusbesök m.m. samt att de hade kontakt och ringde ofta. 
Vidare uppgav hon att arvlåtaren hade bott hos henne under längre 
perioder då hon hjälpte arvlåtaren att städa lägenheten, att arvlåtarens 
bohag hade förvarats hos henne sedan arvlåtaren gick bort och att 
hon stod närmast när arvlåtaren fick sjukhusvård. Av länsstyrelsens 
yttrande framgår att sökanden har lagt mycket tid på att hjälpa 
arvlåtaren och har avstått annat till förmån för att hjälpa henne och 
göra henne sällskap. Det framgår också av yttrandet att arvlåtaren 
inte har velat ta emot hemtjänst och att sökanden då hjälpt henne i 
stället. Av skälen för beslutet framgår bl.a. följande. En sökande som 
tagit vård om och hjälpt arvlåtaren kan anses som närstående i lagens 
mening, om det är klarlagt att vården och hjälpen varit långvarig, 
frekvent och utgått i mycket stor omfattning. Det är vidare avgör-
ande att de uppgifter som sökanden lämnat om vården och hjälpen 
kan bekräftas av utomstående personer. Av utredningen framgår att 
sökanden har hjälpt och bistått arvlåtaren på olika sätt under ett stort 
antal år, även utöver vad som omfattats av hennes uppdrag som god 
man för arvlåtaren. Sökanden får därmed anses ha stått arvlåtaren 
nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. Vad som 
framkommit i ärendet motiverar att hela arvet avstås till sökanden. 
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Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-2211-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att arvlåtarens tidigare bortgångne sambo var hennes 
moster och att hon vuxit upp i huset samt varit på semester med sin 
moster och arvlåtaren. Sökanden angav vidare att hon var det enda 
syskonbarnet till sin moster och att hon hjälpt mostern och arvlåt-
aren mycket, särskilt sedan mostern blev sjuk då hon var god man åt 
henne enligt arvlåtarens önskemål. Hon har tillagt att hon hade full-
makt att betala räkningar åt arvlåtaren och att hon vakat över både 
honom och mostern sedan de blev sämre. Av skälen för beslutet 
framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifrågasätter att sökanden 
och arvlåtaren haft en nära relation men att det inte framgått att det 
förelegat ett sådant beroendeförhållande mellan dem som krävs för 
arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-07-07, dnr 13.2-3924-2013 

(se även beslut 2016-02-03) 

Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att Kammarkollegiet skulle ompröva sitt tidi-
gare beslut den 3 februari 2016 att avslå hennes ansökan om avstå-
ende av arv. Av ansökningen framgår att sökanden och arvlåtaren var 
grannar i 26 år och att sökanden och hennes familj hjälpt arvlåtaren 
med bl.a. skötsel av fastigheten och en båt, skjuts när bilen gick 
sönder, sjukhusbesök samt att fylla i papper och tyda information. 
Av skälen för beslutet framgår att kollegiet funnit att det kommit 
fram nya omständigheter i ärendet avseende i vilken omfattning arv-
låtaren fått hjälp av sökanden och hennes familj och att kollegiet 
därför tagit upp ärendet till omprövning. Med hänsyn till vad som 
numera kommit fram i ärendet bedömer kollegiet att det kan anses 
föreligga ett närmare beroende mellan arvlåtaren och sökanden än 
vad som tidigare har redovisats. 
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Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåt-
arens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av ansök-
ningen framgick att sökanden och arvlåtaren känt varandra i drygt 
25 år och att de levt som sambor. Det framgick vidare att arvlåtaren 
varit sjuk och blivit isolerad i hemmet samt att sökanden och hem-
tjänsten tagit hand om arvlåtaren så att hon kunde bo kvar; arvlåtaren 
var beroende av sökanden under hela sambotiden. Av skälen för 
beslutet framgår följande i närståendefrågan. Arvlåtaren och sökan-
den har haft en nära relation och arvlåtaren kan anses ha varit bero-
ende av sökanden för sin omvårdnad och uppehälle under lång tid. 
Eftersom sökanden äger en fastighet med ett taxeringsvärde på när-
mare sju miljoner kronor anses hans ekonomiska förutsättningar dock 
vara sådana att det inte kan anses skäligt att arvet avstås till honom. 

Regeringens beslut 2016-09-15, dnr S2015/06290/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-09-28, dnr 13.2-2576-2013) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att han var granne med arvlåtaren och att han hjälpt 
arvlåtaren med skogen samt skött dennes gård. Av Kammarkollegiets 
yttrande, som främst behandlar frågan om arvet ska avstås p.g.a. att 
de kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja, framgår 
endast att omständigheterna enligt kollegiets bedömning inte är 
sådana att arvet kan avstås på annan grund. Regeringen anger i skälen 
för sitt beslut endast att den delar den bedömning som Kammar-
kollegiet har gjort i ärendet. 

Kammarkollegiets beslut 2016-11-15, dnr 13.2-3709-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av beslutet 
framgår att sökanden av Allmänna arvsfonden hade köpt en fastighet 
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som funnits i arvlåtarens dödsbo och att ansökningen avsåg att den 
betalda köpeskillingen skulle avstås till honom. Det framgår vidare 
att sökanden och arvlåtaren var kusiner, att deras familjer hade levt 
ett tätt sammanfogat liv och att han och arvlåtaren hade umgåtts som 
bröder. Av skälen för beslutet – som främst behandlar frågan om 
arvet ska avstås på grund av att det kan anses överensstämma med 
arvlåtarens yttersta vilja – framgår i närståendefrågan endast att den 
hjälp arvlåtaren har fått av sökanden, trots att den varit betydande, 
inte kan anses ha utgått på ett sådant omfattande, frekvent och 
långvarigt sätt som förutsätts för att ansökningen ska kunna bifallas 
p.g.a. att sökanden är att betrakta som närstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-11-17, dnr 13.2-3115-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att hela 
arvet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens 
yttrande framgår att ansökningen främst tog sikte på att det var för-
enligt med arvlåtarens yttersta vilja att avstå arvet. Av yttrandet 
framgår när det gäller frågan om närstående att arvlåtaren sedan flera 
decennier inte hade umgåtts med någon annan än sökanden och 
hennes familj och att han gett sökanden en fastighet i gåva. Av skälen 
för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan endast att 
sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt 
som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-2595-2014 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en 
fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåt-
arens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av läns-
styrelsens yttrande framgår att ansökningen främst tog sikte på att 
det var förenligt med arvlåtarens yttersta vilja att avstå arvet. Av 
yttrandet framgår när det gäller frågan om närstående att sökandens 
och arvlåtarens föräldrar varit grannar under sökandens uppväxt och 
att de haft en nära kontakt; sedan arvlåtaren flyttade till Sverige från 
det land de växte upp i tillsammans har kontakten upprätthållits 
genom telefonsamtal, brev och ett årligt sommarbesök. Av skälen 
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för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan endast att 
sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt 
som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2016-11-24, dnr 13.2-6356-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att hans mor var kusin till arvlåtaren och att han 
var den som stod närmst denne. Han angav också att han ställt upp 
som borgensman när sökanden behövt låna pengar till en lägenhet. 
Kammarkollegiet anger i skälen för beslutet att det har framgått att 
sökanden har haft en mångårig och nära relation till arvlåtaren men 
att sökanden inte har varit beroende av eller vårdat arvlåtaren på ett 
sådant sätt som förutsätts för arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-11-23, dnr 13.2-1973-2016 

Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökanden inom ramen 
för sitt arbete i hemvården arbetat hos arvlåtaren i sex år och att hon 
därefter, sedan hon gått i pension, besökt och hjälpt honom två gånger 
per dag under 18 år; hjälpen bestod i bl.a. morgonbestyr, inköp och 
att hålla arvlåtaren sällskap. Av skälen för beslutet framgår i närstå-
endefrågan att utredningen visat att sökanden hjälpt arvlåtaren på 
olika sätt under ett stort antal år och att hon därmed får anses ha 
stått honom nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående 
av arv. Vad som framkommit i ärendet motiverar enligt kollegiets 
mening ett belopp om 100 000 kronor. 
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Kammarkollegiets beslut 2016-12-13, dnr 13.2-210-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att en viss 
del av värdet på en fastighet skulle avstås till dem både på grund av 
att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren 
nära. Av ansökningen framgick att sökandena och arvlåtaren var del-
ägare till den aktuella fastigheten och att sökandena, som stått för 
drift och skötsel av gården, ville köpa ut arvlåtaren från den. Sökan-
dena angav att fastigheten varit i familjens ägo sedan 1700-talet och 
att de önskade förvalta arvet till kommande generationer. Av skälen 
för beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena inte kan 
anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett 
arvsavstående. 

Kammarkollegiets beslut 2016-12-15, dnr 13.2-5136-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgick 
i närståendefrågan endast att sökandens far och arvlåtaren var kusiner. 
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att sökanden inte 
kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts 
för ett arvsavstående. 

Beslut meddelade under år 2017 

Kammarkollegiets beslut 2017-01-31, dnr 13.2-4413-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att ett 
björnspjut skulle avstås till honom på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja, att han stått arvlåtaren nära och att björnspjutet är ett 
samiskt kulturföremål som lämpligen borde förvaltas av honom. Sök-
anden anförde bl.a. att han var kusin till arvlåtaren och att arvlåtarens 
far önskade att björnspjutet skulle stanna i familjen. Av Kammar-
kollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts 
att det kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att 
någon del av arvet avstås till sökanden. Det har inte heller av utred-
ningen framgått att sökanden stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt 
som förutsätts för ett avstående. Björnspjutet kan inte heller avstås 
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på den grunden att det är fråga om ett kulturföremål, eftersom så-
dana föremål endast kan avstås till en juridisk person. 

Kammarkollegiets beslut 2017-02-13, dnr 13.2-781-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i när-
ståendefrågan bl.a. att de var kusinbarn till arvlåtaren, att de hade en 
stark relation och att de besökte varandra regelbundet. Av skälen för 
beslutet framgår bl.a. att Kammarkollegiet fann att utredningen inte 
tillräckligt tydligt visade att det var arvlåtarens vilja att arvet skulle 
tillfalla sökandena och att sökandena inte heller kunde anses ha varit 
närstående på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 
Kammarkollegiet beslutade dock att överlämna visst lösöre med inget 
eller ringa försäljningsvärde, men med affektionsvärde, till sökandena. 

Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-3516-2015 

Kammarkollegiet beviljade att 200 000 kronor avstås till sökanden. 
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund 
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren 
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren 
träffades på ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning, att de varit ett par i 15 år och att arvlåtaren 
bott hos henne men behållit sin egen lägenhet eftersom tanken var 
att de skulle skaffa en gemensam bostad. Hon angav vidare att 
arvlåtaren under lång tid lidit av psykisk skörhet och svår ångest, att 
hon hade besökt honom när han varit inlagd på olika boenden, att 
han varit i stort behov av henne och att hon uppoffrat en stor del av 
sitt eget liv för hans skull. Av skälen för Kammarkollegiets beslut 
framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det skulle stämma över-
ens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom avstås till 
sökanden. Av utredningen framgår dock att sökanden dels tagit vård 
om arvlåtaren i sådan omfattning och på ett sådant sätt som annars 
skulle krävt omsorg genom professionell vårdgivare, dels att hon i 
viss mån varit ekonomiskt beroende av honom. Sökandens ekono-
miska förhållanden talar inte emot att arvet avstås till henne och hon 
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får därmed anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett avstående av arv. Kollegiet finner att ett belopp om 
200 000 kronor skäligen kan avstås till sökanden. 

Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-4113-2015 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en 
fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden 
anförde i närståendefrågan att hon var kusin till arvlåtaren och att 
den aktuella fastigheten var en del av en släktgård som avstyckats av 
deras far- respektive morföräldrar för över 80 år sedan och där sök-
andens sida av släkten ägde stamfastigheten. Hon har tillagt att fastig-
heterna hör samman med varandra och att det är viktigt för henne att 
de får stanna kvar i släkten. Av skälen för Kammarkollegiets beslut 
framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det skulle stämma över-
ens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom avstås till 
sökanden. Av utredningen i ärendet framgår inte heller att sökanden 
kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts 
för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets två beslut 2017-03-08, dnr 13.2-4720-2014 

I det första beslutet beviljade Kammarkollegiet att 150 000 kronor 
avstås till sökanden. Sökanden hade åberopat att arvet skulle avstås 
till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och 
för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närstående-
frågan att hon och arvlåtaren hade levt ihop mer eller mindre dag-
ligen under fem års tid, att arvlåtaren talat om bröllop vid upprepade 
tillfällen och att hon skötte om arvlåtaren i stor utsträckning när han 
under de sista tre åren blev allt mer sjuk. Av skälen för Kammar-
kollegiets beslut framgår bl.a. följande i närståendefrågan. Av utred-
ningen framgår att sökanden vårdat och hjälpt arvlåtaren på olika sätt 
under en tid. Enligt kollegiets uppfattning har sökanden stått arv-
låtaren nära på det sätt som avses i lagen om Allmänna arvsfonden. 
Kollegiet anser därför att det är skäligt att en del av arvet avstås till 
sökanden. I enlighet med kollegiets praxis är det kollegiets bedöm-
ning att ett belopp om 150 000 kronor ska avstås till sökanden. 
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I det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden 
hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att det 
var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av 
beslutet framgår i närståendefrågan att sökanden och arvlåtaren haft 
en nära relation och att personer som är släkt till sökanden har be-
kräftat att sökanden och arvlåtaren haft en god släktrelation. Kammar-
kollegiet anför i skälen för beslutet bl.a. att det av utredningen i 
ärendet inte framgår att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära 
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2017-03-23, dnr 13.2-2444-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan bl.a. hon och arvlåtaren hade varit särbo i över 30 år 
och varit förlovade i över 25 år. Hon har uppgav också att arvlåtaren 
blev sjuk och att det på grund av hans hälsa och vårdbehov inte blev 
av att de flyttade ihop; hon tillbringade sin tid hos honom så mycket 
hon kunde och besökte honom på helger och ibland under veckan. 
Hon tillade att hon och arvlåtaren inte hade gemensam ekonomi. 
Kammarkollegiet anför i skälen för beslutet i närståendefrågan endast 
att det av utredningen i ärendet inte framgår att sökanden kan anses 
ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett av-
stående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2017-04-26, dnr 13.2-1329-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i när-
ståendefrågan bl.a. att deras och arvlåtarens pappor var bröder och 
att familjerna hade umgåtts under uppväxten. Vidare uppgav en av 
sökandena att han varit god man till arvlåtaren, som till följd av sjuk-
dom till stor del fått tillbringa sitt liv på sjukhus. Av skälen för 
Kammarkollegiets beslut framgår bl.a. följande. Kollegiet tvivlar inte 
på att det funnits en nära och god relation och att sökandena funnits 
där och hjälpt arvlåtaren under många år. Det är dock inte vad som 
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avses när man talar om ett ”närstående” i lagens mening, utan här 
måste ett närmare beroendeförhållande ha förelegat. Då något sådant 
beroendeförhållande inte kan anses ha förekommit kan sökanden 
inte anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts 
för ett avstående av arv. 

Kammarkollegiets beslut 2017-05-03, dnr 13.2-9172-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att del av 
arvet bestående i lösöret skulle avstås till henne både på grund av att 
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. 
Av beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökanden var kusin-
barn till arvlåtaren. Kammarkollegiet anför i skälen för beslutet att 
kollegiet inte betvivlar att sökanden och arvlåtaren har haft en nära 
relation men att det av utredningen i ärendet inte framgått att det 
funnits ett beroendeförhållande mellan dem på ett sådant sätt som 
förutsätts för ett avstående av arv. 

Regeringens beslut 2017-05-04, dnr S2015/04412/RS 

(Kammarkollegiets yttrande 2015-06-11, dnr 13.2-3467-2013) 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av Kammarkollegiets 
yttrande framgår beträffande frågan om sökanden och arvlåtaren varit 
närstående endast att sökanden hävdat att de har varit sambor men 
att kollegiet inte anser att det varit fråga om ett samboförhållande i 
sambolagens mening. Det framgår vidare att Kammarkollegiet inte 
anser att det har styrkts att det kan anses stämma överens med arv-
låtarens yttersta vilja att arvet avstås till sökanden samt att sökanden 
och arvlåtaren inte heller varit närstående på ett sådant sätt som förut-
sätts för ett avstående. Regeringen anger i skälen för sitt beslut att 
den delar den bedömning som Kammarkollegiet gjort i ärendet. 
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Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått henne nära. Sökanden anförde i 
närståendefrågan bl.a. att han och arvlåtaren varit sambor i nästan 
40 år, att de bott tillsammans i arvlåtarens hus men att han hade 
hjälpt till att renovera det samt att de tillsammans köpt bilen som 
stod registrerad på arvlåtaren. Av skälen för Kammarkollegiets be-
slut framgår bl.a. följande. Kollegiet ifrågasätter inte att sökanden 
och arvlåtaren haft en långvarig, djup och nära relation. Enbart det 
förhållandet att arvlåtaren och sökanden har varit sambor, även om 
förhållandet har varat en lång tid, är dock inte tillräckligt för att arv 
ska kunna avstås på denna grund. Skäligheten av ett arvsavstående 
ska i huvudsak bedömas med utgångspunkt från en behovsprövning. 
Bland annat kan närstående personer som har varit beroende av arv-
låtaren för sitt uppehälle få del av arvet, om deras ekonomiska för-
hållanden inte är alltför goda. Något sådant beroendeförhållande har 
inte framkommit i ärendet. 

Kammarkollegiets tre beslut 2017-06-20, dnr 13.2-1339-2015 

Ansökningarna om arvsavstående avslogs. I alla tre besluten hade 
sökandena begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att 
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. 

Av två av besluten framgår endast att sökandena var kusiner till 
arvlåtaren. Kammarkollegiet anför i skälen för de besluten bl.a. att 
ingen av sökandena kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant 
sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 

Av det tredje beslutet framgår varken på vilket sätt sökanden 
skulle ha varit närstående till arvlåtaren eller vad sökanden i övrigt 
anfört. Kammarkollegiet anför i skälen att sökanden inte kan anses 
ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts i arvsfonds-
lagen och för att arv ska kunna avstås på grund av närstående krävs 
att det förelegat ett närmare beroendeförhållande mellan arvlåtaren 
och sökanden än vad som visats i detta fall. 
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Kammarkollegiets beslut 2017-08-24, dnr 13.2-1702-2017 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet 
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår att 
sökandena var kusiner till arvlåtaren och att de hade lämnat en om-
fattande beskrivning – som inte redovisas närmare i beslutet – av de 
släktkontakter de haft med arvlåtaren. Av skälen för Kammarkollegiets 
beslut framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det kan anses 
stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom 
avstås till förmån för sökandena. De omständigheter sökandena be-
skrivit medger inte att arvet kan avstås till sökandena på någon annan 
grund. 

Kammarkollegiets beslut avseende EM 2017-09-13,  
dnr 13.2-5841-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hon och arvlåtaren tidigare varit gifta men att de 
under de senaste 20 åren hade levt som sambor på arvlåtarens fastig-
het. Sökanden angav vidare att hon vårdat arvlåtaren vid ett tidigare 
tillfälle när han varit sjuk. Kammarkollegiet anger i skälen för be-
slutet följande i närståendefrågan. Kollegiet ifrågasätter inte att det 
funnits en nära relation mellan arvlåtaren och sökanden. Enbart det 
förhållandet att man levt tillsammans under längre tid är dock inte 
tillräckligt för att arv ska kunna avstås på grund av närstående i lagens 
mening. Det krävs därutöver att det förelegat ett beroendeförhåll-
ande i fråga om vård och omsorg eller försörjning mellan sökanden 
och arvlåtaren. Utredningen ger inte stöd för att ett sådant förhåll-
ande förelegat. Arvet kan därför inte avstås på den grunden. 
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Kammarkollegiets beslut 2017-09-14, dnr 13.2-2825-2017 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta 
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i när-
ståendefrågan att hon i egenskap av kusin stått arvlåtaren närmst, att 
de varit som syskon under ungdomsåren och att de behållit kontakten 
främst genom telefonsamtal och brev. Dessutom angav sökanden att 
hon hjälpt arvlåtaren att få en god man; på grund av sin ålder hade 
sökanden svårt att själv hjälpa arvlåtaren men den gode mannen, som 
är sökandens svärson, var hennes ”förlängda arm” hos arvlåtaren. Av 
Kammarkollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande. Av utred-
ningen framgår inte att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära 
på ett sådant sätt som förutsätt för ett avstående av arv. Att de um-
gicks som barn, att de hade ett gott förhållande och att sökanden var 
den person som stod arvlåtaren närmst är inte tillräckligt för att arvet 
ska avstås till sökanden. Sökanden har inte personligen hjälpt arvlåt-
aren eller vårdat henne eller motsvarande. De anförda omständig-
heterna är inte tillräckliga för att det ska anses skäligt att avstå arvet 
till sökanden. 

Kammarkollegiets beslut 2017-09-26, dnr 13.2-5828-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att han stått henne nära. Sökanden anförde i 
närståendefrågan att han och arvlåtaren varit sambor i mer än 30 år 
och att arvlåtaren till följd av sjukdom varit beroende av hans hjälp 
när hon var utanför bostaden, t.ex. vid läkarbesök. Han uppgav vidare 
att han vårdat och hjälpt arvlåtaren med bl.a. matlagning, transport 
och dusch samt att hon utan honom troligen inte hade kunnat bo 
kvar i bostaden till sin död. Dessutom uppgav han att han inte hade 
några tillgångar och därför saknade möjlighet att köpa ut Allmänna 
arvsfonden från hans och arvlåtarens gemensamma bostad. Av Kam-
markollegiets beslut framgår bl.a. att en väninna till arvlåtaren upp-
gett att arvlåtaren inte var beroende av sökanden, eftersom arvlåtaren 
hade hemtjänst och städhjälp. Kammarkollegiet angav i skälen för 
beslutet att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arv-
låtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 
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Kammarkollegiets beslut 2017-09-27, dnr 13.2-1642-2017 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet 
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens 
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde 
i närståendefrågan att hon och arvlåtaren känt varandra i närmare 
50 år och varit sambor under 40 år. Hon uppgav också att hon hade 
tagit största delen av kostnaderna för boendet och hushållet medan 
arvlåtaren sparade till en ny gemensam lägenhet. Hon angav dess-
utom att hon efter arvlåtarens bortgång hade råd att bo kvar i den 
gemensamma bostaden men inte kunde spara några pengar som tidi-
gare. Av Kammarkollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande i 
närståendefrågan. Enbart det förhållandet att arvlåtaren och sökan-
det har varit sambor, även om förhållandet har varat en lång tid, är 
inte tillräckligt för att arv ska kunna avstås på denna grund. Skälig-
heten av ett avstående ska i huvudsak bedömas med utgångspunkt 
från en behovsprövning. Bland annat kan närstående personer som 
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle få del av arvet, om 
deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. Något sådant 
beroendeförhållande har inte framkommit i ärendet. 

Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3880-2017 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arv-
låtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av skälen 
för beslutet framgår följande när det gäller bedömningen i närstående-
frågan. Ansökningen avser den del av arvet som arvlåtaren fått i arv 
från sin tidigare bortgångna syster och grundas på sökandens rela-
tion till denna syster. Av utredningen framgår inte att sökanden stått 
arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för arv. 

Kammarkollegiets beslut 2017-10-17, dnr 13.2-5933-2016 

Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del 
av arvet – ett försäkringsbelopp – skulle avstås till henne både på 
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått 
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon känt 
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arvlåtaren i drygt 20 år och att hon blivit en nära anhörig när arv-
låtarens sambo avled. Enligt sökanden hade hon och arvlåtaren dag-
lig kontakt och hon hjälpte arvlåtaren med läkarbesök och andra 
besök. Sökanden uppgav också att hon hjälpt arvlåtaren att flytta två 
gånger och hade hand om arvlåtarens ekonomi. Sökanden var närvar-
ande när arvlåtaren dog och tog hand om begravningen. Kammar-
kollegiet angav i skälen för beslutet bl.a. att det inte av utredningen 
i ärendet framgått att sökanden kunde anses ha stått arvlåtaren nära 
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. 
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Kammarkollegiets beslut 2016-02-23, dnr 30-2443-2009 
Kammarkollegiets beslut 2016-03-04, dnr 13.2-1865-2014 
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*Regeringens beslut 2016-03-10, dnr S2015/00676/RS 
Kammarkollegiets beslut 2016-04-05, dnr 13.2-3726-2013 
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3613-2013 
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-2573-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3677-2015 
Kammarkollegiets fyra beslut 2016-04-21, dnr 13.2-7004-2012 
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-22, dnr 13.2-4-2014 
Kammarkollegiets beslut 2016-04-26, dnr 13.2-5901-2014 
Kammarkollegiets beslut 2016-04-28, dnr 13.2-3805-2014 
*Kammarkollegiets beslut 2016-05-13, dnr 13.2-4976-2014 
*Kammarkollegiets beslut 2016-05-16, dnr 13.2-2363-2014 
*Kammarkollegiets två beslut 2016-05-23, dnr 13.2-820-2015 
*Kammarkollegiets två beslut 2016-06-03, dnr 13.2-4835-2014 
*Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr. 13.2-2105-2014 
Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr 13.2-3194-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-06-10, dnr 13.2-1461-2013 
Kammarkollegiets beslut 2016-06-17, dnr 13.2-4503-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-06-20, dnr 13.2-3561-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-06-21, dnr 13.2-1692-2015 
Regeringens beslut 2016-06-22, dnr S2014/05315/RS 
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1051-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1933-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-2211-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-07, dnr 13.2-3924-2013 
*Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-08-17, dnr 13.2-6034-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-08-18, dnr 13.2-3677-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-08-22, dnr 13.2-4249-2014 
Kammarkollegiets beslut 2016-08-24, dnr 13.2-1063-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-08-26, dnr 13.2-2628-2016 
*Regeringens beslut 2016-09-15, dnr S2015/06290/RS 
Kammarkollegiets två beslut 2016-09-29, dnr 13.2-1507-2014 
Regeringens beslut 2016-09-22, dnr S2014/07687/RS 
Kammarkollegiets beslut 2016-10-05, dnr 13.2-1402-2014 
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-15, dnr 13.2-3709-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-17, dnr 13.2-3115-2015 
Kammarkollegiets två beslut 2016-11-18, dnr 13.2-1994-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-2595-2014 
Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-1692-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-23, dnr 13.2-1973-2016 
Regeringens två beslut 2016-11-24, dnr S2016/02817/RS 
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-24, dnr 13.2-6356-2015 
Kammarkollegiets beslut 2016-11-29, dnr 13.2-3556-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2016-12-13, dnr 13.2-210-2016 
Kammarkollegiets beslut 2016-12-14, dnr 13.2-4249-2014 
*Kammarkollegiets beslut 2016-12-15, dnr 13.2-5136-2015 
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2017 

*Kammarkollegiets beslut 2017-01-31, dnr 13.2-4413-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-13, dnr 13.2-781-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-3516-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-4113-2015 
Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-6145-2015 
Kammarkollegiets beslut 2017-02-27, dnr 13.2-1460-2016 
*Kammarkollegiets två beslut 2017-03-08, dnr 13.2-4720-2014 
Kammarkollegiets beslut 2017-03-08, dnr 13.2-9465-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-03-09, dnr 13.2-9150-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-03-16, dnr 13.2-6288-2016 
Kammarkollegiets två beslut 2017-03-17, dnr 13.2-5401-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-03-23, dnr 13.2-2444-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-04-26, dnr 13.2-1329-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-05-03, dnr 13.2-9172-2016 
*Regeringens beslut 2017-05-04, dnr S2015/04412/RS 
Kammarkollegiets beslut 2017-05-08, dnr 13.2-3899-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-05-12, dnr 13.2-4353-2014 
Kammarkollegiets beslut 2017-05-15, dnr 13.2-6005-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-05-29, dnr 13.2-4729-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-06-07, dnr 13.2-6288-2016 
*Kammarkollegiets tre beslut 2017-06-20, dnr 13.2-1339-2015 
Kammarkollegiets två beslut 2017-06-20, dnr 13.2-3807-2015 
Kammarkollegiets beslut 2017-08-23, dnr 13.2-9449-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-08-24, dnr 13.2-1702-2017 
Kammarkollegiets två beslut 2017-09-07, dnr 13.2-2124-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-14, dnr 13.2-2825-2017 
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-26, dnr 13.2-5828-2016 
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-27, dnr 13.2-1642-2017 
Kammarkollegiets beslut 2017-10-11, dnr 13.2-6162-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3655-2015 
*Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3880-2017 
*Kammarkollegiets beslut 2017-10-17, dnr 13.2-5933-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-10-23, dnr 13.2-463-2016 
Kammarkollegiets beslut 2017-11-09, dnr 13.2-3655-2015 
Kammarkollegiets fem beslut 2017-11-24, dnr 13.2-2995-2014 
Kammarkollegiets beslut 2017-11-24, dnr 13.2-3476-2015 
Kammarkollegiets beslut 2017-12-22, dnr 13.2-5339-2016 

 
 
 
 



Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

 

 1. Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

 2. Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. En strategisk agenda  
för internationalisering. U.

 4. Framtidens biobanker. S.

 5. Vissa processuella frågor på  
socialförsäkringsområdet. S.

 6. Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. Ju.

 7. Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. Fö.

 8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

 9. Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka. U.

 10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

 11. Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

 12. Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. A.

 13. Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? Fi.

 14. Bidragsbrott och underrättelseskyl-
dighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.

 15. Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. M.

 16. Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. N.

 17. Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. U.

 18. Statens stöd till trossamfund i ett 
mångreligiöst Sverige. Ku.

 19. Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. U.

 20. Gräsrotsfinansiering. Fi.

 21. Flexibel rehabilitering. A.

 22. Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. A.

 23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.

 24. Tid för utveckling. A. 

 25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

 26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

 27. Ekonomiska sanktioner mot  
terrorism. UD.

 28. En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. Ju.

 29. Validering i högskolan – för  
tillgodoräknande och livslångt 
lärande. U.

 30. Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. Ju.

 31. En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. Fö.

 32. Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst. S.

 33. Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. Ju.

 34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.

 35. Ett gemensamt  
bostadsförsörjningsansvar. N.

 36. Rätt att forska. Långsiktig reglering 
av forskningsdatabaser. U.

 37. Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. S.



 38. Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. Fi.

 39. God och nära vård.  
En primärvårds reform. S.

 40. Vissa fredspliktsfrågor. A.

 41. Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
U.

 42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

 43. Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. Fi.

 44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. Fi.

 45. Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
A.

 46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande 
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. N.

 47. Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.

 48. En lärande tillsyn. Statlig granskning 
som bidrar till verksamhetsutveckling 
i vård, skola och omsorg. Fi.

 49. F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. Fi.

 50. Ett oberoende public service för alla  
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.

 51. Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. N.

 52. Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. S.

 53. Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. S.

 54. En effektivare kommunal räddnings-
tjänst. Ju.

 55. Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. S.

 56. Bättre kommunikation för fler  
investeringar. UD.

 57. Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

 58. Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. N.

 59. Statens gruvliga risker. M.

 60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

 61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. Ju.

 62. Kamerabevakning i brottsbekämp-
ningen – ett enklare förfarande. Ju.

 63. Behandlingen av personuppgifter 
vid Försvarsmakten och Försvarets 
radioanstalt. Fö.

 64. Utökad tillsyn  
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.

 65. Informationsutbyte vid samverkan 
mot terrorism. Ju.

 66. Ett mer konkurrenskraftigt system 
för stöd vid korttidsarbete. Fi.

 67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.

 68. Nya regler om faderskap  
och föräldraskap. Ju.

 69. Ökat skydd mot hedersrelaterad 
brottslighet. Ju.

 70. En arvsfond i takt med tiden.  
En översyn av regelverket kring  
Allmänna arvsfonden. S.
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Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. [12]

Flexibel rehabilitering. [21]

Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. [22]

Tid för utveckling. [24]

Vissa fredspliktsfrågor. [40]

Behandling av personuppgifter vid  
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
[45]

Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn  
i en digitaliserad värld. [1]

Myndighetsgemensam indelning – sam- 
verkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? [13]

Bidragsbrott och underrättelseskyldig-
het vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]

Gräsrotsfinansiering. [20]

Juridik som stöd för förvaltningens  
digitalisering. [25]

Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. [38]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. [43]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. [44]

Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. [47]

En lärande tillsyn. Statlig granskning som 
bidrar till verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg. [48]

F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. [49]

Ett mer konkurrenskraftigt system för 
stöd vid korttidsarbete [66]

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. [7]

Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]

En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. [31]

Behandlingen av personuppgifter vid  
Försvarsmakten och Försvarets  
radioanstalt. [63]

Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. [28]

Förenklat förfarande vid vissa beslut  
om hemlig avlyssning. [30]

Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. [33]

En effektivare kommunal räddningstjänst. 
[54]

Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. [61]



Kamerabevakning i brottsbekämpningen  
– ett enklare förfarande. [62]

Utökad tillsyn över  
fastighetsmäklarbranschen. [64]

Informationsutbyte vid samverkan mot 
terrorism. [65]

Nya regler om faderskap  
och föräldraskap. [68]

Ökat skydd mot hedersrelaterad brotts-
lighet. [69]

Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett  
mångreligiöst Sverige. [18]

Konstnär – oavsett villkor? [23]

Ett oberoende public service för alla  
–  nya möjligheter och ökat ansvar. 
[50] 

Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. [57]

Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. 
Beslut under osäkerhet. [8]

Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. [15]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Statens gruvliga risker. [59]

Näringsdepartementet

Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. [16]

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
[35]

En utvecklad översiktsplanering.  
Del 1: Att underlätta efterföljande  
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. [46]

Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. [51]

Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. [58]

Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

Socialdepartementet

Framtidens biobanker. [4]

Vissa processuella frågor på social- 
försäkringsområdet. [5]

Ju förr desto bättre – vägar till  
en förebyggande socialtjänst. [32]

Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. [37]

God och nära vård. En primärvårds reform. 
[39]

Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. [52]

Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. [53]

Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. 
[55]

En arvsfond i takt med tiden.  
En översyn av regelverket kring  
Allmänna arvsfonden. [70]

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda  
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande  
som blir sjuka. [9]

Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. [17]

Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. [19]

Validering i högskolan – för tillgodo- 
räknande och livslångt lärande. [29]

Rätt att forska. Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser. [36]

Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
[41]



Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]

Bättre kommunikation för fler  
investeringar. [56]
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 

mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 

svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 

kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 

behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 

barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 

kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 

efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 

det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 

uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 

nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 

nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 

om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 

upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  

”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 

som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 

1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  

2018-05-17                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Säg nej till 

cirkus med vilda djur 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås 

Datum 

2019-02-11 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00085 1.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Martina Johansson 

Datum 

2019-02-08 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Martina Johansson 
Handläggare 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00085 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Säg nej 

till cirkus med vilda djur 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-16 lämnat 

in förslaget att Borås Stad ska utreda möjligheten att säga nej till att upplåta 

mark åt cirkusar där icke-domesticerade djur ingår i underhållningen.  

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Fritids- och 

folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden.  

Tekniska nämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Grundskolenämnden 

tillstyrker motionen. Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig i ärendet.  

Kommunstyrelsen konstaterar att det i och med den nya djurskyddslagen inte 

längre får vistas icke-domesticerade djur på cirkusar. Därmed bör inte Borås 

Stad behöva ta hänsyn till vilka djur som finns när de ska upplåta mark till 

cirkusar.  

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-16 lämnat 

in förslaget att Borås Stad inte ska upplåta mark till cirkusar där icke-

domesticerade djur ingår i underhållningen.  

Remissyttranden 

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Fritids- och 

folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden.  

Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet. Miljö- och 
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konsumentnämnden hänvisar till att Länsstyrelsen, och inte kommunen, äger 

tillsynen när det gäller djurskydd. 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden hänvisar till en dom 

i kammarrätten i Jönköping (Målnr: 965-17) som anger att kommunen i 

egenskap av markägare kan säga nej till att upplåta mark till cirkusar med icke-

domesticerade djur. Dock anser nämnden att kommunens ställningstagande till 

ianspråktagande av offentlig plats för cirkusar med icke-domesticerade djur får 

grunda sig på politiska målsättningar som ligger utanför Tekniska nämndens 

ansvarsområde. 

Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen. Nämnden hänvisar till den 

nya djurskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 som omfattar beslut om 

cirkusar och ovan nämnda djur.  

Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Nämnden beskriver att frågan att 

förbjuda vilda djur på cirkusar har varit uppe i många kommuner och 

kommunala beslut har prövats av förvaltningsdomstolar. Då ingen av domarna 

är prejudicerade och domstolarna gör olika bedömningar att inför ett lokalt 

förbud mot upplåtelse av kommunal mark till cirkus med vilda djur (kommunal 

vetorätt), finns det anledning att pröva möjligheten att säga nej till att upplåta 

marken åt cirkus med vilda djur.  

Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige har inkommit med fyra 

skrivelser. De poängterar att cirkusar på allmän plats kräver polistillstånd och i 

samband med tillståndsprövningen kontrolleras även om cirkusens djurhållning 

har godkänts av jordbruksverket och länsveterinären. Utanför allmän plats 

krävs inget tillstånd och kommuner bör därmed uppmuntra cirkusar att välja 

allmän plats i första hand. Akademien anser också att det är regeringen som ska 

ta beslut om vilka djur som ska tillåtas för uppvisning, inte kommunerna.  

Bakgrund 

Frågan har tidigare prövats i Kammarrätten (Målnr: 965-17) av Västerviks 

kommun. Kommunen beslutade i oktober 2016 att anta en motion där de inte 

beviljade markupplåtelse till cirkusar som hade icke-domesticerade djur i sina 

föreställningar eller som visas i annat sammanhang. I detta fall ansåg 

Kammarrätten att kommunens beslut om att inte upplåta mark till cirkusar med 

icke-domesticerade djur får anses vara en opinionsyttring som inte har någon 

egentlig rättslig verkan. Mot denna bakgrund anses beslutet inte strida mot lag 

eller annan författning.  

Den 14 juni 2018 antogs en ny djurskyddslag av regeringen som kommer träda i 

kraft den 1 april 2019. I och med den nya lagen kommer den 35 § i 

Djurskyddsförordning (1988:539) att ändras. Denna paragraf anger vilka djur 

som är tillåtna för cirkusverksamhet. Skillnaden mot tidigare är att sjölejon och 

elefanter nu förbjuds på cirkusar i Sverige. De djur som fortfarande är tillåtna är 

bland annan tamhundar, tamkatter och hästar. 
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I och med den nya djurskyddsförordningen kommer icke-domesticerade djur 

inte längre få vistas på cirkusar. Därmed bör inte Borås Stad behöva ta hänsyn 

till vilka djur som finns när de ska upplåta mark till cirkusar.  

Beslutsunderlag 

1. 2018-09-04 Remissyttrande från Fritids- och Folkhälsonämnden

2. 2018-08-31 Remissyttrande från Lokalförsörjningsnämnden

3. 2018-08-30 Remissyttrande från Gymnasie- och utbildningsnämnden

4. 2018-07-13 Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige

5. 2018-07-04 Remissyttrande från Tekniska nämnden

6. 2018-07-02 Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige

7. 2018-06-27 Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige

8. 2018-06-26 Remissyttrande från Miljö- och konsumentnämnden

9. 2018-06-20 Remissyttrande från Grundskolenämnden

10. 2018-03-04 Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i

Sverige

11. 2018-01-17 Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-08-27 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 121 Dnr FOFN 2018-00088 1.1.3.1 

Yttrande över motion från Ida Legnemark (V) -  Säg nej 
till cirkus med vilda djur 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bifalla motionen om att inte hyra ut 

mark till cirkusar med icke-domesticerade djur. Nämnden hänvisar också till 

den nya djurskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 som omfattar beslut 

om cirkusar och ovan nämnda djur.  

Sammanfattning av ärendet 

Ida Legnemark (V) har skrivit en motion om att Borås Stad inte ska upplåta 

mark till cirkusar där icke-domesticerade djur ingår i underhållningen. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen har tidigare hyrt ut bland annat grusplaner för detta 

ändamål. Numera förfogar förvaltningen inte längre några sådana ytor. 

Förvaltningen håller med motionären och hänvisar dessutom till den nya 

djurskyddslagen som beslutades i Riksdagen och träder i kraft den 1 april 2019 

som bland annat behandlar vilka djur som får visas på cirkusar eller liknande 

tillställningar.  

Vid protokollet 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2018-08-27. 

Ida Legnemark (V) Ulla-Britt Möller (S) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-08-29. 

Rätt utdraget intygar: 

Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2018-08-27 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00088 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion från Ida Legnemark (V) -  Säg nej 

till cirkus med vilda djur 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bifalla motionen om att inte hyra ut 

mark till cirkusar med icke-domesticerade djur. Nämnden hänvisar också till 

den nya djurskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 som omfattar beslut 

om cirkusar och ovan nämnda djur.         

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har skrivit en motion om att Borås Stad inte ska upplåta 

mark till cirkusar där icke-domesticerade djur ingår i underhållningen. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen har tidigare hyrt ut bland annat grusplaner för detta 

ändamål. Numera förfogar förvaltningen inte längre några sådana ytor. 

Förvaltningen håller med motionären och hänvisar dessutom till den nya 

djurskyddslagen som beslutades i Riksdagen och träder i kraft den 1 april 2019 

som bland annat behandlar vilka djur som får visas på cirkusar eller liknande 

tillställningar.                

Beslutsunderlag 

1. Motionen                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-04-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00085 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur. 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Lokalförsörjningsnämnden 

4. Miljö- och konsumentnämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-09-21. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00085 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hanna Rickdorff Lahrin 
Handläggare 
033 357645



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 
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Dnr GVUN 2018-00101 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande.        

Beslutsunderlag 

Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Cerny 

Mötesordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Alldeles nyss 
var cirkus ett 

kulturarv

Rapport om djurhållning på svenska cirkusföretag de senaste 20 åren

AKADEMIEN FÖR CIRKUSKONSTENS
BEVARANDE I SVERIGE

Preliminär rapport juli 2018



Utredningen genomfördes hösten 2017 och våren 2018. Under denna 
period tog Cirkusakademien även initiativ till tre regeringsuppvakt-
ningar, två på näringsdepartementet och en på kulturdepartementet. 
Utredare: Janne Näsström, janne@nasstrom.se, 070 659 65 40. 

cirkusakademien.se

Cirkus Olympia. Nedan hagar och transportfordon. Borås 2018.



När slutade 
cirkus att vara 

kultur i Sverige?

2012 fanns det i Sverige fem större 
cirkusföretag och tre mindre. 
Dessutom turnerade några 

tyska cirkusar i landet. De svenska spelade tusen 
föreställningar för 500 000 betalande åskådare. 
På många mindre orter var cirkusen årets enda 
professionella kulturbesök.

Turnerande cirkus är det enda kulturområde 
som finansieras med egna intäkter, utan direkta 
eller indirekta offentliga stöd. Som jämförelse fick 
de fem operahusen 1,2 miljarder kronor 2016.

För inte så länge sedan sågs cirkus som en viktig 
del av kulturarvet. 1987 skrev jordbruksminister 
Mats Hellström (S) så här i propositionen till ny 
djurskyddslag: 

”Cirkus är en mycket gammal kulturform som 
det är viktigt att bevara”. 

Samma år firades 200-årsjubileet av den första 
cirkusföreställningen i landet. Den framfördes 
1787 med nådigt tillstånd från konung Gustav III 
av den engelske konstberidaren Peter Price med 
ryttarkonster, akrobatik, lindans och en clown. 
Minnet av händelsen firades med pompa och ståt. 
Bland annat gav postverket ut en serie frimärken, 
vilka syns på rapportens framsida. 

För inte så länge sedan bjöds cirkusföretagen och 
Cirkusakademien med självklarhet in till utred-
ningar om nya lagar, förordningar och regler som 
berörde deras verksamhet. 

Det upphörde 2009, då den dåvarande Allians-
regeringen stängde ute cirkusarnas företrädare 
från utredningen om ny djurskyddslag. Trots det 
blev ett av utredningens slagnummer förbud mot 
elefanter och sjölejon på cirkus. 

2012 var sista året cirkus betraktades som kultur 
i Sverige. 2014 recenserade riksmedierna för sista 
gången en cirkusföreställning och fem år efter 

vändningen har 80 procent av den svenska cirkus-
branschen, räknat som omsättning, slagits ut.

2018 återstår tre ekonomiskt hårt trängda före-
tag. Risken är överhängande att Sverige 2019 är 
det enda landet i Europa utan turnerande cirkus.

Utvecklingen har flera förklaringar. En av orsaker-
na är Sveriges förhandlingar om medlemskap i EU 
där cirkus- och varietéartisterna offrades för att 
få igenom momsbefrielse för andra och underför-
stått viktigare kulturområden. 

Cirkusens artister blev 25 procent dyrare än an-
dra och väljs bort av stora grupper arrangörer som 
inte får lyfta moms. Många födda 1980 och senare 
har därför aldrig sett en professionell cirkus- eller 
varietéartist i verkligheten. 

Droppen som fick bägaren att rinna över var 
djurfrågan. Djurrättsorganisationer, politiker och 
medier utmålar cirkus som djurplågeri. Fakta kon-
trolleras inte. Alla från Djurens Rätt till politiker 
av alla kulörer och Sveriges Veterinärförbund pre-
senterar hörsägen och fördomar som om det vore 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning.

I år fyller cirkusen 250 år. Det firas över hela värl-
den, utom i Sverige. I vårt grannland Norge skriver 
statsminister Erna Solberg förordet i Cirkus Ar-
nardos program. I Sverige 2018 vore det omöjligt.  

Vad är sanningen om djuren på svenska cirkus-
ar? Det är vad denna rapport handlar om. Den 
sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. 
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Sammanfattning
Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige är vad 
namnet säger. Dess uppgift är att verka för att bevara cirkus 
som en i Sverige allmänt erkänd konstart, sprida kännedom 
om cirkuskonsten samt främja intresset för denna konstart.

Akademiens ståndpunkt om djur på cirkus är att alla 
djurhållare ska bedömas efter samma måttstock. Det är upp 
till regering och riksdag att besluta om och i så fall vilka djur 
som ska få kringföras för uppvisningar, tävlingar och utställ-
ningar. Akademien motsätter sig alla former av diskrimine-
ring av cirkus. 

Sverige ska följa likhetsprincipen i regeringsformen och 
FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättighe-
ter. Så fungerar en demokratisk rättsstat. 

Som framgår av denna utredning, fanns problem med 
djurhållningen på cirkus i Sverige under första halvan av 
2000-talet. Dock var inget så allvarligt att det slutade i fäl-
lande domar för djurplågeri. 

Bristerna gällde i huvudsak en tysk familj som turnerat i 
landet med tre olika cirkusar. En av dem, Cirkus Mustang, 
misskötte sig under en följd av år och den samlade bedöm-
ningen ledde fram till djurförbud 2005. Deras framfart lever 
fortfarande kvar i minnet och används än idag som bevis för 
att cirkus till sin natur är skadligt för djur.

Händelserna utmynnade i nya föreskrifter om cirkusdjur, 
vilka trädde i kraft andra halvåret 2007, DFS 2007:3. Reg-
lerna utarbetades av dåvarande Djurskyddsmyndigheten av 
en arbetsgrupp där flera av landets cirkusföretag och Cirkus-
akademien ingick. 

Branschen accepterade och tog initiativ till hårdare regler 
för cirkus än för andra, med hopp om att hålla oseriösa ak-
törer borta och stärka de svenska företagens anseende. Bl.a. 
är cirkusar de enda djurhållare som inbesiktas av länsstyrelse 
inför varje säsong. 

När hästsporten kör runt med transportvagnar godkända 
av bilprovningen, är cirkusarnas transportfordon dessutom 
årligen kontrollerade och godkända av länsveterinär. Även 
andra delar av regelverket är hårdare än för t ex häst- och 
hundsporterna. Men den viktigaste och avskräckande regeln 
är något annat:

5 § En kontrollmyndighet som upptäcker allvarliga eller 
upprepade brister i djurhållningen ska särskilt överväga 
att med stöd av 26 § djurskyddslagen förbjuda cirkusen att 
påbörja eller fortsätta sin turné.

Sedan författningen började gälla, har ingen svensk cirkus 
varit i närheten av denna åtgärd, trots att det handlar om 
landets i särklass mest anmälda, kontrollerade och publika 
djurhållare. 

Reglerna från 2007 och en professionalisering av tillsynen 
genom att länsveterinärerna tog över 2009 har fungerat. 

Det finns ingen forskning som visar att djur påverkas mer 
negativt av att framträda i ett cirkustält än i ett ridhus, inget 
som visar att djur mår sämre av att transporteras i en lastbil 
på vilken det står cirkus än i en släpvagn bakom en privatbil, 
det finns inget som visar att hästar tar mer skada av voltige i 
ett cirkustält än på en ridskola. 

Det finns över huvud taget inget som styrker påståendet 
att cirkus skulle vara så artskilt från annan djurhållning att 
särskilda regler krävs. De hårdare kraven tillkom under med-
verkan av svenska cirkusföretag, som en kvalitetssäkring, 
men används numera som bevis för att cirkusar sköter sig 
sämre än andra. 

Detta är Cirkusakademiens slutsats och ståndpunkt, ända till 
den stund som vetenskaplig forskning visar på motsatsen. 
Akademien har vid flera tillfällen framfört önskemål om 
forskning om djur på cirkus till Sveriges Lantbruksuniversitet 
och regeringen genom Näringsdepartementet. 

Hittills har kravet inte vunnit gehör.  
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1:1 Metodbeskrivning

Utredningen gör inga anspråk på att hålla den standard 
som förväntas av publicerad vetenskaplig forskning. Cir-
kusakademiens önskemål är att seniora forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet tar sig an uppgiften. Vi har vid upp-
vaktningar på Näringsdepartementet, som är huvudman för 
SLU, begärt finansiering av en sådan insats. 

Cirkusakademien har begärt in alla protokoll och domar 
från 2000 och framåt med anmärkningar mot djurhållning 
på cirkus från samtliga kommuner, alla länsstyrelser och 
landets tingsrätter samt från jordbruksverket, som även 
förvaltar djurskyddsmyndighetens arkiv. 

Vi har dessutom begärt in motsvarande material och 
uppgifter om forskning gällande djur på cirkus från Sveriges 
Veterinärförbund och Djurens Rätt. 

Svarsfrekvensen har varit hög, beroende på offentlighets-
principen. Även Sveriges Veterinärförbund och Djurens Rätt 
har svarat. 

Eftersom den undersökta perioden sträcker sig över nästan 
20 år, kan ett och annat ha försvunnit vid arkivgallringar. 
Vidare rensas tingsrätternas verksamhetsstöd VERA regel-
bundet, vilket innebär att domar äldre än 5 - 6 år är svåra att 
hitta. Cirkusakademien har tyvärr inte haft råd att köpa in sig 
i kommersiella rättsdatabaser. Därför kan undersökningen 
inte sägas vara heltäckande, mer än för perioden 2009 och 
framåt. 

Sökningar har gjorts i svenska medier på nätet samt i 
forskningsdatabaser, för att hitta forskning och kontrollera 
referenser från i första hand Djurens Rätt. 

Resultatet är, med ovanstående begränsningar, den största 
undersökningen någonsin om hur djur har det på cirkus i 
Sverige. 

2:1 De senaste 10 åren

Utredningen visar att djurhållningen på cirkus i Sverige radi-
kalt förbättrats på senare år. 

Det beror på att den tyska cirkus, vilken orsakade mer-
parten av myndigheternas ingripanden, fick djurförbud 
2005, hårdare regler för djur på cirkus (DFS 2007:3) samt en 
professionalisering av tillsynen, genom att länsstyrelserna 
tog över djurskyddet 2009 från kommunerna. 

Den kommunala perioden kan beskrivas som förvirrad och 
oprofessionell. Kunskapsnivån hos inspektörerna var skif-
tande och många gånger handlade det om tyckande. Dagens 
tillsyn följer tydliga rutiner och utförs av kunniga veterinärer. 
Idag fungerar tillsynen samtidigt som en kvalitetssäkring till 
gagn för seriösa företag. 

2:2 Inga åtal eller domar

Djurrättsorganisationerna gör ingen skillnad mellan olika 
nivåer på anmärkningar. Ett påpekande om brist i journalfö-
ringen beskrivs som ett allvarligt brott mot djurskyddslagen. 

I verkligheten finns det en stege av anmärkningar och 
åtgärder.

Första nivån är ett påpekande som åtgärdas vid kontrol-
len, därefter anmärkning, anmärkning med uppföljning, 
föreläggande och föreläggande med vite. Med tre undantag 
har svenska cirkusar som mest fått anmärkning med uppfölj-
ning. Undantagen beskrivs under nästa punkt. 

Därefter följer de rättsliga insatserna, i första steget utred-
ning av åklagare, därefter åtal och slutligen dom. 

Ingen svensk cirkus har under den senaste 10-årsperioden 
åtalats eller dömts för brott mot djurskyddslagen. Inget ty-
der på att det skulle finnas några åtal eller domar de senaste 
20 åren mot svenska cirkusar. Inte ens tyska Cirkus Mustang, 
som fick djurförbud 2005, kvalificerade sig för åtal. Mer om 
detta fall under punkt 5:2.

2:3 Tre allvarliga fall

Sedan 2009 har två brott mot djurskyddslagen uppdagats. 
Dessutom finns ett föreläggande med vite. 

2013 föddes en sjölejonkut på Cirkus Scott vid deras 
besök i Karlstad. Tilldragelsen fick stor uppmärksamhet. 
Bland annat utlyste Expressen en namntävling. Däremot 
uppmärksammade inte medierna att det var ett brott mot 
djurskyddslagen. Dräktiga och nyförlösta djur får inte trans-
porteras. 

Åklagaren hann inte starta någon utredning innan sä-
songen var avslutad och sjölejonen med ägare återvänt till 
hemlandet. 

Under halva säsongen 2016 turnerade en dressör med 
egna hästar bosatt i Tyskland med Cirkus Maximum. En av 
hästarna hade stora problem med hovarna. Den behandla-
des av universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Där ansåg man 
att hästen borde avlivas. Dressören vägrade. Domstol beslu-
tade att tvångsomhänderta hästen och att den skulle avlivas, 
vilket ombesörjdes av polismyndigheten.

2017 fick Cirkus Maximum ett förläggande med vite som 
aldrig utlöstes. Enligt cirkusreglerna ska hästarna ha daglig 
utevistelse, men beroende på att kommunerna i vissa fall 
upplåter för lite mark, gick det inte att lösa på alla platser. 
Istället fick de gå fritt i manegen. Motsvarande inom häst-
sporten hade inte ens resulterat i ett påpekande. 

2:4 Vådan av att generalisera
Djurrättsorganisationernas argumentation bygger på 
uppfattningen att cirkus till sin natur är djurplågeri. Låt oss 
prova påståendet att politiker som grupp är djurplågare och 
därför borde förbjudas att hålla djur. Under de senast tio 
åren har ett antal politiker åtalats för djurplågeri. 

Här är fem verifierade fall som slutade med fällande dom 
och/eller djurförbud. 

2007. Moderat riksdagspolitiker från Västergötland anklaga-
des för vanvård av ponnyhästar, vilka var i så dåligt skick att 
de avlivades. Länsrätten utdömde djurförbud, vilket bekräf-
tades i kammarrätten. 

2015. SD-politiker åtalad för djurplågeri i Blekinge. En av 
hans kor låg i gyttja utomhus under en presenning. Avliva-
des i samband med att en polispatrull och veterinär kom 
till platsen. Ingen uppgift om dom om djurplågeri hittas, 
däremot fick han djurförbud i början av 2016.

2015. Moderat i Skåne åtalad för vanvård av får. Lämnade 
sina uppdrag. Dömdes 2017 för djurplågeri. Skånska Dagbla-
det skriver: ”Det var vid en inspektion 2015 som det upp-
täcktes att XX utsatt ett 70-tal av sina 300 får för lidande. 
Han ska inte ha gett dem tillräckligt med foder och inte gett 
dem den vård som de behövde. Många av fåren var kraftigt 
avmagrade och hade drabbats av parasitangrepp. Några var 
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2:5 Kamelen var en tidningsanka

Det finns flera fall av påstått djurplågeri på svenska cirkusar 
som fått stor uppmärksamhet i medierna. Samtliga fall som 
Cirkusakademien kunnat följa upp, handlar om överdrifter 
där medier inte kontrollerat fakta. 

Ett typfall är den kamel på Cirkus Maximum som skapade 
rubriker i rikspressen hösten 2017. 

Enligt djurrättsaktivister hotades cirkusen av åtal för 
djurplågeri, vilket citerades redan i rubriken bland annat av 
Expressen. När detta skrevs var cirkusen i Göteborg och läns-
veterinärerna i Värmland och Västra Götaland hade redan 
lagt ned utredningen. 

Bakgrunden var att två kameler bråkade med varandra 
och en blev biten i ena bakbenet med ett ytligt sår som 
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även i så dåligt skick att de inte kunde stå på benen. Upp till 
tio dagar ska de ha legat på marken i sin egen avföring och 
fått liggsår på grund av muskelförtvining”.

2015. Växjös moderate borgmästare döms för brott mot djur-
skyddslagen i hovrätten efter en friande dom i första instans. 
Länsstyrelsen anmälde honom 2013 till åklagare för sex fall 
av djurplågeri. I tingsrätten dömdes han för att ha grävt ned 
djurkadaver, i hovrätten dessutom för brott mot djurskydds-
lagen för att ha avvaktat med avlivning av en halt ko. 

2017. Centerpolitiker i Halland anklagad för djurplågeri. 
28 kor och kalvar stod i halvmeterdjup gödsel. Fyra var i så 
dåligt skick att de fick avlivas. Vid två tillfällen hade länsve-
terinär påpekat allvarliga missförhållanden. Tredje gången 
insåg han själv hur illa det var och har självmant slutat med 
djur. Mannen utreds av åklagare för djurplågeri.

Definitionen av diskriminering är när människor behand-
las för sin grupptillhörighet istället för som individer. Eller 
som 1700-talstänkaren William Blake uttryckte det i ett 
berömt citat: ”Att generalisera är att bete sig som en idiot”.

följd. Veterinär tillkallades som konstaterade att skadan in-
skränkte sig till såret. Kamelen deltog inte i föreställningen, 
var inte halt och såret läkte bra. 

14 september ringde en anonym kvinna, hon presenterade 
sig som Maja utan efternamn, till länsveterinären i Värmland 
och anmälde att det stod en cirkus vid ridskolan i Säffle med 
5 – 10 kameler. Två av dem hade sår på benen (länsveteri-
närens tjänsteanteckning). Länsveterinären ryckte ut och 
kunde konstatera att det var tre kameler varav en hade ett 
sår på ett ben. Länsstyrelsens protokoll avslutas med att 
anmälan var obefogad och ärendet avskrevs.

Efter det gästade cirkusen Göteborg. Länsveterinären i 
Västra Götaland fick in flera anonyma anmälningar om djur-
plågeri. De visste att saken redan var utredd och skickade 
ärendet vidare till länsveterinären i Halland, som samlar 
in alla anmärkningar om cirkusar som de inbesiktat. Ingen 
kontroll gjordes. I det här läget började tidningarna skriva 
om djurplågeri och djurrättsaktivisternas närbilder på såret 
spreds i såväl etablerade som sociala medier. De felaktiga 
uppgifterna har senare återanvänts av journalister och 
privatpersoner i sociala medier som bevis för djurplågeri på 
cirkus.

Länsveterinären i Halland gjorde senare en administrativ 
djurskyddskontroll. Här fick cirkusen kritik för att inte ha 
dokumenterat veterinärinsatsen i djurets journal. Men saken 
bedömdes inte mer allvarlig än att det räckte med en ge-
nomgång av journalföringen i samband med inbesiktningen 
följande säsong. Samtidigt befanns kamelen må bra och 
länsveterinären konstaterade att den fått korrekt behand-
ling. Trots det basunerade Djurrättsalliansen ut att cirkusen 
brutit mot djurskyddslagen.

Ett liknande fall var en gammal och mager häst som med-
följde en dressör som 2016 engagerades av Cirkus Scott. Den 
uppträdde inte utan var med som en kär familjemedlem. 
Det borde ha avlivats, men något brott mot djurskyddslagen 
förelåg inte. Djurrättsaktivisterna rasade, tidningarna skrev.



2:6 Olika inför lagen

Cirkusakademiens granskning visar att tillämpningen av 
djurskyddsförordningen bryter mot kravet på likabehand-
ling i regeringsformen och FN-konventionen om medborger-
liga och politiska rättigheter.

Alla vilda djur relevanta för cirkus, med undantag av ele-
fanter och sjölejon, har varit förbjudna att förevisa offent-
ligt sedan 1960. Trots att apor står på förbudslistan kunde 
Stadsteatern i Stockholm på 1990-talet förevisa en sådan i 
en pjäs. Det handlar om schimpansen Ola som även medver-
kade i TV-soffor och barnprogram. 

Liknande särbehandling har skett på senare år.

Djurskyddsförordningen 36 a § En cirkus som offentligt 
förevisar djur skall en gång varje år kontrolleras av länssty-
relsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den 
reser in i landet eller i det län där den har sin första före-
ställning. Kontrollen skall genomföras före cirkusens första 
föreställning för året i landet. 

Under tre års tid engagerade Orionteatern i Stockholm den 
danska cirkusdressören Suzanne Berdino med djur. 2011 och 
2012 spelades pjäsen Cirkus Orion som handlade om livet på 
en cirkus. I föreställningen medverkade åtta hästar och tre 
hundar.

2013 firade Orionteatern sitt 30-årsjubileum med den 
stjärnspäckade musikalen ”Hjälp sökes”, skriven av Kristina 
Lugn, med musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus 
och med bl.a. Johan Ulvesson i ensemblen. I föreställningen 
medverkade två kor, två grisar, en get, en häst, tre hundar 
och fyra gäss.

Länsstyrelsens i Stockholm behandlade ärendet som anläg-
gande av stall i Orionteaterns lokaler. Inga inbesiktningar 
av djuren skedde inför någon av de tre säsongerna. Inga 
kontroller av djurhållningen gjordes under spelperioderna.

En förklaring till frånvaron av inbesiktning och kontrol-
ler skulle kunna vara att Orionteatern är stationär. Djuren 
fördes inte omkring för uppvisningar. Men den förklaringen 
håller inte.

2016 valde Cirkus Scott att inte turnera. Istället reste de 
tältet på Gärdet i Stockholm för att spela en barnmusikal 
med Babblarna samt nio grisar, två ponnyer, åtta getter och 
sex hästar. Till skillnad från Orionteatern verkställde länssty-
relsen inbesiktning och gjorde efterföljande kontroller.

Anmärkningsvärt är också att Djurens Rätt nogsamt undvek 
att kritisera djurhållningen på Orionteatern. Inte en djur-
rättsaktivist syntes till utanför teatern på tre år. I pressen 
fick föreställningarna lovord, utan minsta kritik mot att djur 
användes för underhållning. 

”Knasigt – och helt dljurvligt”, Aftonbladet, ”Djuriskt och 
mänskligt i makalöst scenmöte”, Svenska Dagbladet, ”Man 
blir så grundligt avväpnad av att alla djuren på gården”, 
Expressen, ”När musiken nu kommer på skiva uppstår en viss 
saknad efter kossor och getter”. Dagens Nyheter, ”Den här 
föreställningen är en pärla - allt är faktiskt så fint som man 
önskar sig”. SVT Kulturnytt.

Ingen av ovanstående medier recenserade Cirkus Scotts 
barnmusikal. 

Cirkusdressörer uppträder även inom hästsporten, bl.a. på 
Falsterbo Horse Show, Gothenburg Horse Show och Sweden 
International Horse Show i Stockholm. Vid turnéer inom 
hästsporten sker inga inbesiktningar, trots att djuren förs 
omkring för uppvisningar med cirkusnummer.  
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2016 turnerade Rosi Hochegger med Cirkus Brazil Jack och 
uppträdde med två akter, en med häst och den andra med 
hundar. Djurrättsaktivisterna stod utanför tältet och kallade 
henne djurplågare. 2017 visade hon samma hästnummer på 
Sweden International Horse Show. 

Inga aktivister, inga utspel från Djurens Rätt. Stående 
ovationer i ett fullsatt Friends Arena och dessutom sändes 
hennes framträdande av SVT. ”Ni möter bland andra span-
joren Santi Serra som bjuder på frihetsdressyr. Rosi Hocheg-
ger och hennes prickiga häst visar ett härligt shownummer 
som lockar till skratt”, skrev SVT i förhandsreklamen. Även 
frihetsdressyr är en cirkusdisciplin.

Det tycks vara så att debatten om cirkusdjur inte handlar 
om djurens väl och ve utan grundas på klassförakt och 
gamla fördomar om kringresande sällskap. 

Hästen Scout och Rosi Hochegger
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3:1 Forskning

Ett återkommande argument mot djur på cirkus, från djur-
rättsorganisationer och Sveriges Veterinärförbund, är och 
har varit att forskning visar att djuren i högre utsträckning 
än inom annan djurhållning uppvisar psykiska störningar 
och stereotypa beteenden. 

Hittills har ingen kontrollerat sanningshalten. Politiker 
och journalister har okritiskt svalt uppgifterna och använt 
dem i nyhets- och debattartiklar samt baserat motioner i 
kommuner och till riksdagen på den påstådda forskningen.

Det har inte gjorts några större forskningsinsatser om djur 
på svenska cirkusar. Cirkusakademien har upprepade gånger 
framfört önskemålet till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
och om finansiering till en sådan studie hos regeringen ge-
nom Näringsdepartementet. Akademien har ännu inte fått 
något gehör. Internationellt är det nästan lika illa. 

3:2 Forskning i Sverige
Vad som finns i form av svenska studier är ett studentarbete 
från 2008, ett examensarbete från 2008 och en vetenskaplig 
artikel publicerad hösten 2017. Alla upphovspersoner var 
eller är kopplade till SLU.

Studentarbetet heter ”Är djur lämpliga att ha på svenska 
cirkusar? - med fokus på djurens välfärd” (Granquist et al 
SLU Skara 2008). Slutsatsen lyder: ”Det är svårt att ta ställ-
ning i frågan om djur är lämpliga på cirkus. Eftersom så 
mycket beror på situationen: träningsmetoder, längd på 
turné, djurart, individ med mera får man snarare ta ställning 
i varje enskilt fall”.

Examensarbetet är signerat Emma Kjellerup, idag länsve-
terinär i Halland. Hon granskade dåvarande kontrollsystem 
där kommunerna utövade tillsynen. Då blev cirkusar emel-
lanåt inspekterade varenda dag. Hennes förslag var ett 
egenkontrollprogram motsvarande vad restauranger och 
andra redan då hade. 

Den vetenskapliga artikeln baserades på Jordbruksverkets 
databas över kontroller på cirkus och i djurparker 2010 – 
2014. Materialet är för litet för att dra några långtgående 
slutsatser. Det enda som går att se, är att cirkus inte är sämre 
för djuren än djurparker. Tyvärr ställs det inte i relation till an-
nan djurhållning.  (Circus and zoo animal welfare in Sweden: 
an epidemiological analysis of data from regulatory inspections 
by the official competent authorities. LJ Keeling et al 2017). 

3:3 Forskning i världen
I detta avsnitt lämnas citat på originalspråket engelska, för 
att undvika ändrad betydelse i översättningen.  

Den brittiska djurrättsorganisationen RSPCA1 har finan-
sierat ett flertal undersökningar om djur på cirkus. För en 
av dem – A report into Welfare of Circus Animals in England 
and Wales (1999) – anlitades forskaren Ruth Cox vid enheten 
WildCRUE på Oxford university för litteratursökning. Två 
citat ut rapporten:

“There has been very little scientific research (published 
or unpublished) about this subject. The information that is 
available is not always of high quality and the sources are 
not always reliable”.

“There is a lot of anecdotal evidence that the welfare of 
many circus animals is far from desirable, and at its worst, 
cruel and inhumane. This information was not reviewed 
here as it is generally not backed up by reliable data”.

Två större studier har genomförts i världen, en i Europa 
och en i USA. Den europeiska finansierades av RSPCA och 
här studerades både cirkusar och djurparker, företrädesvis i 
Storbritannien. 

Etologen Dr. Marthe Kiley-Worthington överlämnade rap-
porten till RSPCA 1989 som inte ville ta emot den, eftersom 
resultatet inte var det önskade. Istället publicerade hon sina 
iakttagelser och slutsatser i boken ”Animals in Circuses and 
Zoos” (Little Eco-Farms Publishing). Boken är i sin helhet 
publicerad på nätet, http://www.the-shg.org/Kiley_Wort-
hington/. Här är hennes sammanfattning:

“This study shows that the welfare of the animals in Bri-
tish circuses, as judged by physical and psychological criteria, 
is not as a rule inferior to that of other animal husbandry 
systems such as in zoos, private stables and kennels…. It is 
therefore irrational to take a stand against circuses on the 
grounds that the animals in circuses necessarily suffer, unless 
they are to take the same stand against zoos, stables, race 
horses, kennels, pets, and all other animal-keeping systems.” 

I USA har professor emeritus Ted Friend, fram till pensio-
neringen 2015 knuten till Texas A&M University, genomfört 
flerårig forskning om elefanter och tigrar på turnerande 
cirkusar. Forskningsresultaten är flitigt citerade av djurrätts-
aktivister. 

Professor Friend fick på 1990-talet federal finansiering av 
United States Department of Agriculture’s Animal and Plant 
Health Inspection Service Animal Care Program. Universite-
tet köpte en trailer och reste med åtta olika cirkusar under 
sex års tid. Studenter och doktorander följde med Ted Friend 
på resorna. 

Det utmynnade bland annat i elva publicerade vetenskap-
liga artiklar. Brottstycken ur dessa har i åtkilliga fall använts 
i rapporter från djurrättsorganisationer. 

Ted Friend anser sig ha blivit medvetet feltolkad, bland 
annat av RSPCA som använder hans forskning som bevis för 
att djur far illa av att turnera med cirkus. Till sist tröttnade 
professor Friend och skrev 2017 brev till lagstiftare och ve-
terinärer i Italien, inför det som blev ett förbud mot djur på 
cirkus. Särskilt kritisk är han till ett antal rapporter skrivna 
av Stephen Harris, av djurrättsorganisationerna benämnda 
Harris-rapporterna. 

”I am concerned that very few people have actually read 
my scientific publications and discovered that Harris’s spin is 
180 degrees from what we found”.

“They overlook the simple fact that the oldest elephants 
in North America for decades have been circus elephants 
(just check the stud books). Frequently moving to new loca-
tions fits the nomadic lifestyle of elephants, provides much 
more stimulation than most zoo environments, and being 
well-trained makes exercise sessions and veterinary procedu-
res much easier and safer”.

Brevet i sin helhet finns som bilaga 1.

1  RSPCA är medlem i Eurogroup for animals, E4A, vilket är 
ett europeiskt paraply för djurrättsorganisationer. Sverige 
representeras av Djurens Rätt.  



3:4 Påståenden om cirkus 

Djurens Rätt är den mest pålästa och seriösa djurrättsorga-
nisationen i Sverige, med anställd och utbildad personal, 
bland dem etologer. Därför finns skäl att ta deras argument 
på allvar. Här följer påståenden om cirkus hämtade från 
deras hemsida, www.djurensratt.se.

Resandet och de omständigheter som transporten innebär 
kan orsaka stress hos djuren. Det finns inget stöd i forsk-
ning att detta specifikt skulle gälla cirkus, men inte annan 
djurhållning. Tvärtom tycks djur på cirkus få en rutin som 
gör att de inte blir stressade som andra djur (Dr. Marthe 
Kiley-Worthington)

Djuren förmås göra onaturliga konster som kan orsaka 
skador. Inte heller här finns det något stöd för att cirkusdjur 
skulle göra något som är mer onaturligt än inom annan 
djurhållning. Tvärtom bygger modern cirkusdressyr på 
djurens förutsättningar och intresse. Inom t ex ridsporten 
ska djuret passa in i en mall, men även här måste djuret 
tycka att det är roligt för att göra bra resultat. Utredaren 
har varit i kontakt med en av landets främsta tävlingsryttare: 
”Jag kan piska hästen över första hindret, men sedan är det 
stopp”. På cirkus handlar det om att tillsammans med djuren 
skapa ett unikt nummer, vilket betyder att deras individuella 
förutsättningar kan användas. I ingen av de två stora cir-
kusrapporterna i världen finns stöd för påståendet att djur 
tvingas göra onaturliga konster. 

Det ligger inte i djurens intresse att transporteras och göra 
konster. Även detta argument faller platt. Ligger det i något 
djurs intresse att samarbeta med människor över huvud 
taget? Ur ett djurrättsperspektiv är svaret nej. Djurens Rätt 
vill stoppa all djurhållning, men har valt ut cirkus för att det 
är en liten och ekonomiskt svag grupp av djurhållare, där 
kampanjer inte äventyrar gåvor och testamenten från andra 
och betydligt större grupper. Gåvor och testamenten var 
2016 nästan två tredjedelar av Djurens Rätts intäkter.

Höga ljudnivåer på cirkus stressar djuren (Se debattartikel 
bilaga 2) Det är lika högt ljud, åskådare och musik på hund- 
och hästsporternas tävlingar. Vara kommun genomförde 
2005 bullermätning under Brazil Jacks föreställning. Nivå-
erna låg klart under gällande gränsvärden. Bilaga 3.

3:5 Djurens Rätts underlag

Cirkusakademien har bett om det vetenskapliga underlag 
som Djurens Rätt grundar sina påståenden om cirkus på. 
Vi har fått två dokument: En rapport från Eurogroup for 
Animals, Wild Animals in EU Circuses; problems, risks and so-
lutions (2015) samt ett ställningstagande, Ethological needs 
and welfare of wild animals in circuses (2015).

Djurens Rätt är medlem i Eurogroup for Animals och tro-
lig uppgiftslämnare om svenska förhållanden till rapporten. 
Enligt deras utsaga har vilda djur på svenska cirkusar i närtid 
orsakat olyckor och skador på människor. Statistikförande 
myndighet är Jordbruksverket. Enligt dem finns inget sådant 
rapporterat. Vi har bett Djurens Rätt redovisa underlaget till 
påståendet. Något svar har inte synts till.

I de två handlingarna hänvisas till ett stort antal studier. 
Professor Ted Friends och Dr. Marthe Kiley-Wortingtons 
forskning är återkommande referenser. Hur djurrättsaktivis-
ter hanterar vetenskapliga resultat finns en hel del att läsa 
om i Ted Friends brev till beslutsfattare och veterinärer. Som 
bilaga finns även ett svar från Djurens Rätts etolog på en 
debattartikel från Cirkusakademien (bilaga 2). 

3:6 Forskningsreferenser
Den europeiska djurrättsrörelsens paraplyorganisation Eu-
rogroup for Animals, E4A, driver kampanjer på EU-nivå och 
förser sina medlemmar med argument. När det gäller cirkus 
är stommen i bevisföringen ett uttalande från 2015, ”State-
ment on ethological needs and welfare of wild animals in 
cirkus”. Det avslutas med en imponerande referenslista. 

E4A tycks utgå från att ingen granskar referenserna. Ser 
det bara korrekt ut, antar läsarna att kraven bygger på re-
levant publicerad vetenskaplig forskning. Cirkusakademien 
har letat reda på samtliga forskningsreferenser från E4A. 

Det är en blandning av transport av nötboskap, forskning 
om råttor, marsvin, pälsdjursuppfödning, grävlingar och aus-
traliensiska dingos benägenhet att para sig med tamhundar. 
Det tycks vara ett generellt referenspaket som E4A fogar 
till sina uttalanden, oavsett om det gäller krav på förbud 
av köttproduktion, pälsdjursuppfödning eller cirkus. Det är 
bara relevant om målet är att förbjuda all domesticering av 
djur och alla former av djurhållning.

Två banbrytande forskningsinsatser om djur på cirkus kan 
inte ens E4A komma runt. Det handlar om studier utförda av 
Dr. Marthe Kiley Worthington och professor Ted Friend med 
doktorander. Båda kom fram till att om djur på cirkus ska 
förbjudas, betyder det att all djurhållning måste förbjudas. 
Båda anser tvärtom att cirkusar har bättre möjligheter att 
göra det bra för djuren än andra djurhållare. 

Detta förbigås med tystnad av E4A och forskningen finns 
bara där i referenslistan, utan kommentarer.

Det finns annat och viktigt om djur på cirkus som helt 
nonchaleras, bland annat rapporten från den expertkommitté 
som det brittiska miljö- och landsbygdsdepartementet Defra 
tillsatte för att reda ut frågan om djur på cirkus. The Radford 
Report presenterades 2007 och fann ingen saklig grund för 
djurförbud på cirkus. Expertpanelen, som representerade 
båda sidor, var inte enig om särskilt mycket, mer än att det 
måste till mer forskning för att säkert veta hur djur har det på 
cirkus. Radfordrapporten finns med som bilaga 4.

Mer än tio år har gått, utan att det tillkommit någon forsk-
ning om djur på cirkus. En inte allt för vågad gissning är 
att djurrättsorganisationerna inte är intresserade av att 
göra om misstagen med Dr. Marthe Kiley-Worthington. De 
finansierade två års forskning utan att få det förväntade 
resultatet. 

Här följer en genomgång av samtliga referenser till utta-
landet ”Statement on ethological needs and welfare of wild 
animals in cirkus” 2015 från Eurogroup for Animals. 

Agoramoorthy G. and M. Hsu, 2005. “Use of non-human 
primates in entertainment in Southeast Asia,” Om apor i 
underhållning I Asien. Inte giltig för Europa och minst av allt 
för Sverige där apor varit förbjudna sedan 1960 på cirkus 
men inte på teater (schimpansen Ola).

Belayev, 1979. “Destabilizing selection as a factor in domes-
tication,” Paper baserat på en föreläsning. Gäller domestice-
ring i allmänhet.

Carlstead, K. & Brown, J. L., 2005. “Relationships between 
patterns of fecal corticoid excretion and behaviour, repro-
duction and environmental factors in captive black (Diceros 
bicornis) and white (Ceratotherium simum) rhinoceros” 
Jämförande studie av stress I samband med avlägsnandet av 
horn på vilda och halvtama noshörningar i Sydafrika. 

Cirulli F., N. Francia, L. Aloe, E. Alleva and S. Suomi, “Early 
life stress as a risk factor for mental health: role of neutrop-
hins from rodent to non-human primates,” Studie av hur 
stress tidigt i livet påverkar gnagare och primater. 

9
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Clubb R. and G. Mason, 2003. “Captivity effects on wide-
ranging carnivores,” Studie av rovdjur I fångenskap. Lika 
giltig för djurparker som för cirkus.

De Rouck M., A. Kitchener, G. Law and M. Nelissen, 2005. “A 
comparative study of the influence of social housing condi-
tions on the behaviour of captive tigers (Panthera tigris),” 
Gäller djurparker och avser lämpligt gruppstorlek för tigrar i 
fångenskap.

Dembiec D., R. Snider and A. Zanella, 2004. “The effects of 
transport stress on tiger physiology and behavior.” Transport 
av tigrar för bevarande, utveckling av djurparker osv. Slut-
satsen är att djur vana vid transporter blir mindre stressade 
än ”nybörjare”. 

Dettling A., J. Feldon and C. Pryce, 2002. “Early deprivation 
and behavioural and physiological responses to social sepa-
ration/novelty in marmosets,” Laboratorieförsök med möss, 
där ungarna tidigt separeras från föräldrarna.

Elledge A., L.-P. Leung, L. Allen, K. Firestone and A. Wilton, 
2006. “Assessing the taxonomic status of dingoes Canis fami-
liaris dingo for conservation,” Studie av vildhunden dingo i 
Australien och dess hybridisering med tamhundar.

Freund N., B. Thompson, J. Denormandie, K. Vaccarro and 
S. Andersen, 2013. “Windows of vulnerability: maternal 
separation, age and fluoxetine on adolescent depressive-like 
behavior in rats,” Forskning om råttor. 

Friend T. and M. Parker, 1999. “The effect of penning versus 
picketing on stereotypic behavior of circuszelephants,” 
Relevant forskning till stöd för cirkus. Se brev från professor 
Friend bilaga 1.

Galhardo L., 2005. “Animals in circuses: legislation and 
controls in the European Union,” Eurogroup for Wildlife and 
Laboratory Animals, Brussels, Belgium. Skrivbordsundersök-
ning av regelverk.

Grandin T., 1997. “Assessment of stress during handling and 
transport,” Journal of Animal Science. Studie om transport 
av nötboskap. 

Grubert T. M., Friend T.H., Gardner J. M., Packard J.M., Bea-
ver B. & Bushong D., 2000. Variation in stereotypic behaviour 
elated to restrain in circus elephants. Se professor Friends 
brev, bilaga 1.

Harris S., G. Iossa and C. Soulsbury, 2006. “A review of the 
welfare of wild animals in circuses”. Se professor Friends 
brev, bilaga 1.

Hossey G., 2000. “Zoo animals and their human audiences 
what is the visitor effect?” Referensen gäller djurparker, 
men innehåller en del tänkvärt för cirkus, till exempel: ”Det 
finns några bevis om att hög exponering för mänsklig publik 
kan minska detta stressiga inflytande hos vissa arter. Under 
vissa omständigheter (i synnerhet när publiken kastar till 
djuren mat) är åskådarnas effekt nästan en berikning”.

Howard S., R. Gandelman and C. Rosenthal, 1981. “Isolation 
potentiates the aggression-activating property of testoste-
rone in female mice,” Studie av möss. 

Iossa G., C. Soulsbury and S. Harris, 2009. “Are wild animals 
suited to a travelling circus life?” Partsinlaga, se professor 
Friends brev angående S. Harris, bilaga 1.

Kiley-Worthington M., 1989. “Animals in Circuses,” RSPCA. 
RSPCA tog inte mot studien som de beställt och betalat, 
eftersom resultatet inte stämde med deras ideologi.

Kiley-Worthington M., 1990. “Animals in Zoos and Circuses: 
Chiron’s World?” Boken utgiven när forskningsrapporten 
inte fick publiceras. 

Krawcel P., T. Friend and A. Windom, 2005. “Stereotypic 
behaviour of circus tigers. Effects of performance.” Se brev 
från professor Friend, bilaga 1.

Kuenzel C., S. Kaiser, E. Meier and N. Sachser, 2003. “Is a wild 
mammal kept and reared in captivity still a wild animal?” 
Om uppfödning av vilda marsvin.

Kuntze A., 1989. “Work-related illness: Hernia perinealis, 
Bursitis praepatellaris and Tyloma olecrani in female circus 
elephants (Elephas maximums),” Paper om elefanter i ar-
bete. Kortfattad beskrivning av tre elefanter med problem. 
Inga generella slutsatser om cirkus, mer än att regelbunden 
fysisk träning förbättrar hjärt- och cirkulationsfunktionen.

Latham N. and G. Mason, 2008. “Maternal deprivation and 
the development of stereotypic behavior,” Forskning om ste-
reotypier som en välfärdsindikator för djur inom lantbruket, 
på laboratorer och i djurparker. 

McEwen B. “Physiology and neurobiology of stress and 
adaptation: central role of the brain.” Om hur hjärnan på-
verkas av stress.  Av sammanfattningen framgår inte om det 
gäller djur eller människor. 

Montes I., G. McLaren, D. Macdonald and R. Mian, 2004. 
“The effect of transport stress on neutrophil activation in 
wild badgers (Meles meles)” Studie om transport av vilda 
grävlingar.

Morgan K. and C. Tromborg, 2007. “Sources of stress in cap-
tivity,” Allmän studie av djur i artificiella miljöer. 

Munson L., J. Koehler, J. Wilkinson and R. Miller, 1998. “Ve-
sicular and ulcerative dermatopathy resembling superficial 
necrolytic dermatitis in captive black rhinoceroses (Diceros 
bicornis)” Studie av noshörningar I djurparker.

Nevill C. and T. Friend, 2006. “A preliminary study on the 
effects of limited access to an excercise pen on sterotypic 
pacing in circus tigers,” Se professor Friends brev bilaga 1. 

Pedersen V., 1994. “Long-term effects of different handling 
procedures on behavioural, physiological, and reproduction-
related parameters in silver foxes,” Hantering av silverrävar 
vid pälsdjursuppfödning

Pedersen V. and L. Jeppesen, 1999. “Effects of early hand-
ling on later behaviour and stress responses in the silver fox 
(Vulpes vulpes),” Som föregående, silverrävar i pälsdjursupp-
födning.

Price E., 1984. “Behavioral aspects of animal domestication,” 
Allmän studie av domesticeringsprocessen.

Price E., 1999. “Behavioural development in animals under-
going domestication,” Uppdaterad vetenskaplig artikel I 
samma ämne som ovan.

Price E. and T. Stoinski, 2007. “Group size: determinants in 
the wild and implications for the captive housing of wild 
mammals in zoos,” Studie av lämpliga gruppstorlekar i 
djurparker. 

Reimers M., F. Schwarzenberger and S. Preuschoft, 2007. 
“Rehabilitation of research chimpanzees: stress and coping 
after long-term isolation,” Rehabilitering av schimpanser 
efter pensionering från forskning.

Ricker J., L. Skoog and J. Hirsch, 1987. “Domestication and 
behavior-genetic analysis of captive populations,”  Om do-
mesticering och teorier om genetiska förändringar.

T. A. E. R. Project, 2008. “Circus position statement”. Ingen 
forskning hittas. Sökningar leder till kampanjsiter.

Toscano M., T. Friend and C. Nevill, 2001. “Environmental 
conditions and body temperature of circus elephants trans-
ported during relatively high and low temperature condi-
tions,” Se brev från professor Friend, bilaga X.

Trut L., 1999. “Early canid domestication: the farm-fox expe-
riment,” Ett 40-årigt ryskt experiment med att domesticera 
rävar. 

Warwick C., 1990. “Reptilian ethology in captivity: observa-
tions of some problems and evaluation of their aethiology,”  
Studie av ormar i fångenskap.



3:7 Sveriges Veterinärförbund

Djurskydds- och djurrättsrörelserna är nästan lika gamla som 
cirkusen. Den äldsta ännu aktiva organisationen är brittiska 
RSPCA, grundad 1824. Lika gammal är uppfattningen att 
cirkus till sin natur är djurplågeri. 

Med den synen blir det oproblematiskt att använda 
vittnesmål från hela världen i bevisföringen mot svenska 
företag. 

När det gäller elefanter är en av de främsta källorna 
en tidningsartikel i National Geografics från 2002 under 
rubriken Activists Denounce Thailand’s Elephant ”Crushing” 
Ritual. Den handlar om hur elefanter vid den tiden tränades 
i Thailand för användande inom turistindustrin. 

På senare tid har politiker utan att kontrollera fakta spridit 
påståenden som har sin grund i förhållanden för mer än 15 
år sedan på andra sidan jordklotet. En av dem är miljöpartis-
ten Anna Hansson i Alingsås. Så här skriver hon i en motion 
om ett kulturliv fritt från djurplågeri, som behandlades 
våren 2018:

”Själva grundidén är att med bestraffning tvinga djuren 
att göra saker de normalt inte gör i det fria. Fasansfulla 
tortyrredskap såsom till exempel elefantkrok används konse-
kvent för att tvinga djuret till lydnad”.

Tidigare har djurrättsrörelsens argument inte tagit på 
allvar av myndigheter och politiker. Inför beslut har man 
kontrollerat fakta och bjudit in cirkusföretagen till utred-
ningar och liknande. Så var fallet i förarbetet till nuvarande 
djurskyddslag, där jordbruksminister Mats Hellström summe-
rade cirkusfrågan så här:

”Frågan om vilka djur som skall tillåtas vara föremål för 
förevisning på cirkus har diskuterats ingående vid remiss-
behandlingen av lantbruksstyrelsens förslag. Lantbrukssty-
relsen har i flera sammanhang anfört att starka djurskydds-
synpunkter talar för att elefanter och sjölejon inte bör få 
användas som cirkusdjur i fortsättningen. Styrelsen kritiserar 
framför allt förhållandena vid transport och förvaring av 
dessa djur. Cirkus är en mycket gammal kulturform som det 
är viktigt att bevara. Mot den bakgrunden anser jag att det 
inte bör införas något förbud. Istället bör förhållandena vid 
transporten och förvaringen förbättras.”

Cirkusföretagen fanns även med i arbetsgruppen när 
Djurskyddsmyndigheten utarbetade dagens regler för djur-
hållning på cirkus (DFS 2007:3).

Vändningen kom 2009, när Alliansregeringen tillsatte 
utredningen om ny djurskyddslag. Cirkusföretagen stängdes 
ute och Cirkusakademiens remissyttrande nonchalerades. 

När det visade sig vara fritt fram att trampa på cirkusföre-
tagen, såg Sveriges Veterinärförbund chansen att profilera 
sig. I förbundets remissyttrande om djurskyddsutredningen 
skrev dess ordförande Torsten Jakobsson:

”Då det vid kontroller av cirkusar utförda av landets läns-
styrelser ofta framkommit brister även vid hållande av häs-
tar, hundar och andra tillåtna cirkusdjur, menar Veterinärför-
bundet att regeringen bör överväga att föreslå riksdagen ett 
förbud mot visning av djur på cirkus”.

Yttrandet legitimerade djurrättsorganisationernas upp-
fattning och blev startskottet för intensifierad förföljelse av 
svenska företag. 

Torsten Jakobsson har därefter uttalat sig i bland annat 
Djurskyddet Sveriges och Djurens Rätts tidningar och på deras 
webbsidor, Veterinärförbundets ståndpunkt har citerats i 
debattartiklar och Jakobsson medverkade i ett seminarium 
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om cirkusdjur som de båda organisationerna ordnade 2016 i 
Almedalen. Enligt Djurens Rätts referat sa han så här:

”Regeringen bör överväga förbud mot djur på cirkus. Det är 
allmän uppfattning inom veterinärkåren”.

Hösten 2016 mejlade Cirkusakademiens utredare Veteri-
närförbundet med frågan om vilken grund de har för sitt 
ställningstagande om att alla djur ska förbjudas på cirkus. 
För förbundets räkning svarade talespersonen Johan Beck-
Friis:

”Generellt finns omfattande dokumentation om att 
djur på resande cirkusar riskerar att få allvarliga beteende-
problem och utveckla så kallade stereotypier på grund av 
ständiga resor, trånga burar och brist på sammanhängande 
viloperioder. Detta gäller särskilt djur som inte är domesti-
cerade, t ex elefanter och sjölejon. Dessutom finns myndig-
hetsrapporter från andra länder om hur träning av cirkus-
djur ibland utförs på smärtsamma sätt som inte är tillåtna 
i Sverige. Eftersom resande cirkusar ofta har sitt ursprung i 
andra länder är det dessa djur som även visas i Sverige. Det 
finns åtskilliga tillsynsprotokoll från svenska länsstyrelser 
som visar upprepade överträdelser mot svensk djurskyddslag 
hos resande cirkusar”.

I samband med denna utredning har Cirkusakademien 
begärt att få ta del av den forskning, de utländska myndig-
hetsrapporter och de åtskilliga tillsynsprotokoll som Veteri-
närförbundet påstår sig bygga sitt ställningstagande på. 

Underlaget visade sig inte existera. Istället fick Cirkusakade-
mien följande svar från styrelsen för Sveriges Veterinärför-
bund. 

”Veterinärförbundet har inte vad vi som ingår i den nuva-
rande förbundsstyrelsen vet tagit något generellt beslut an-
gående cirkusar. Utan vår inställning är att alla djur oavsett 
om de hålls på en gård, på tävling, utställning, i ett hushåll 
eller en cirkus ska som djurskyddslagen säger; behandlas väl 
och inte utsättas för onödigt lidande. Det viktiga är att kra-
ven på gott djurskydd och god djurhållning är uppfyllda och 
inte vilken form av djurhållningen det handlar om”.

3:8 Varifrån kommer cirkusarna?
Ett återkommande påstående är att flertalet cirkusar som 
turnerar med djur i Sverige kommer från andra länder. Det 
har även Veterinärförbundet påstått (Se föregående avsnitt). 
Sakförhållanden kan enkelt kontrolleras med inbesiktande 
länsveterinärer. Se 5:2 för exempel. 

Fakta är att flertalet cirkusar är företag registrerade i Sve-
rige. Det fåtal utländska cirkusar som gästar landet har alla 
kopplingar till Sverige, t ex att innehavaren delvis är upp-
vuxen i Sverige, gift med en svenska eller svenska huvudmän 
för en verksamhet registrerad i Tyskland. 

Förklaringen till detta förhållande är att Sverige är ett 
komplicerat land att turnera i. På kontinenten kan cirkusar 
spela på samma plats i flera dagar. Vanligt flyttar man bara 
någon gång i veckan. Sverige är stort och glest befolkat, vil-
ket innebär förflyttning varje kväll. Transporterna är sällan 
långa, körtiderna ligger på 10 - 60 minuter, men det kräver 
en extremt vältrimmad logistik som flertalet cirkusar på 
kontinenten inte behärskar.

Anledningen till att företag med svensk huvudman regist-
reras i Tyskland, är att cirkus räknas som ett viktigt kulturarv 
och har subventioner. Till exempel betalar tyska cirkusar 
ingen vägtrafikavgift för sina tunga fordon, vilket är en 
skattelättnad som de drar nytta av även i Sverige.



12

4:1 Politikernas agerande

Under de senaste åren har politiker av alla kulörer profilerat 
sig på frågan om vilda djur på cirkus. Det har skrivits motio-
ner i både kommuner och i riksdagen. 

Motionärerna är från alla partier. Moderater, liberaler, 
sverigedemokrater, socialdemokrater, vänsterpartister och 
miljöpartister. 

Ingen av alla dessa politiker har tagit reda på fakta, flera 
har lämnat in färdigskrivna motioner som de fått av djur-
rättsaktivister. 

4:2 Lag, förordning och regler

Cirkusfrågans hantering i kommunerna visar att många 
politiker saknar kunskap om hur rättssystemet fungerar. Inte 
nog med att de lämnat in motioner med grova felaktigheter 
om cirkus, det skrivna vittnar även om betydande brister i 
kunskaperna om samhällets olika funktioner. 

En av dem som borde sättas på skolbänken är miljöpar-
tisten Anna Hansson i Alingsås. I en motion om ett kulturliv 
fritt från djurplågeri, inlämnad hösten 2016, skrev hon bland 
annat:

”Nämnas bör också att inga av de cirkusar som uppträder 
med elefanter i Sverige kan uppvisa att de följer de knapp-
händiga kriterier som ställs av Djurskyddsförordningen”.

Det blev dubbelfel i bara denna mening. Elefanter pen-
sionerades 2013 från svenska cirkusar. Bestämmelserna för 
svenska cirkusar är långt ifrån knapphändiga. Det är tyvärr 
ännu fler politiker som inte förstår hur den svenska författ-
ningen fungerar. Här följer en grundkurs:

Lagen bestämmer ramarna, men innehåller inga detaljregler 
för utpekade grupper. Ett exempel ur djurskyddslagen om 
djur för tävling och förevisning:

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på 
sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid 
film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställ-
ning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

I förordningen gör regeringen förtydliganden. Som exem-
pel nämns inte ordet cirkus eller trav, galopp eller hundsport 
för den delen i lagen. Det sker i förordningen, men bestäm-
melserna är fortfarande allmänt hållna, med hänvisning till 
ansvarig myndighets detaljerade regler. Ansvarig för djur är 
jordbruksverket. 

Påpekas bör att lag, förordning och regler har samma tyngd 
i domstol. Ordningen finns för att regelverket snabbare ska 
kunna anpassas till nya förhållanden.

Cirkusföretagens djurhållning regleras i två nivåer. Först 
måste de följa samma regler som andra, vilka är föreskrifter 
för sällskapsdjur (DFS 2004:16), för domesticerade lantbruks-
djur (DFS 2007:5), för hästar (DFS 2007:6), för hund och katt 
(DFS 2004:18), för exotiska och icke-domesticerade djur (DFS 
2004:4) samt Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av 
djur under transport och därmed sammanhängande förfa-
randen och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/
EG och förordning (EG) nr 1255/97 samt Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av 
levande djur. 

Ovanpå detta regelpaket kommer särskilda regler för cir-
kusdjur (DFS 2007:3). Dessa innehåller en bestämmelse som 
tillkom 2007, efter problemen med åtföljande djurförbud 
för tyska Cirkus Mustang:

5 § En kontrollmyndighet som upptäcker allvarliga eller 
upprepade brister i djurhållningen ska särskilt överväga 
att med stöd av 26 § djurskyddslagen förbjuda cirkusen att 
påbörja eller fortsätta sin turné. 

Ingen svensk cirkus har varit i närheten av att drabbas av 
turnéförbud sedan bestämmelsen trädde i kraft. Däremot 
har den sannolikt avhållit utländska cirkusar från att komma 
till Sverige. 

4:3 De svenska cirkuselefanterna

Elefanter har funnits på svenska cirkusar sedan 1800-talet. 
Trots att hästen egentligen är det djur som borde förknippas 
med konstarten, är det elefanten som i folks medvetande 
tagit den platsen. Fortfarande finns det en utbredd uppfatt-
ning om att det uppträder elefanter på cirkus i Sverige. 

Antalet elefanter har minskat stadigt sedan import för-
bjöds till EU. Reglerna är så strikta att även svenske kungen 
fick problem när Thailands kung 2004 lämnade två elefanter 
som gåva. Inga nya cirkuselefanter är under upplärning i 
Europa och kvarvarande blir allt färre och äldre. 

Två svenska cirkusar har de senaste 20 åren haft egna 
elefanter, Diana Rhodin som idag driver Cirkus Rhodin, och 
Cirkus Maximum. Dianas sista elefant Micky blev 2009 så 
sjuk att hon var tvungen att avlivas. Om detta skrevs en del 
i medierna. Trots att elefanten befann sig i vinterkvarteret i 
Malmö, meddelade SVT att den var på turné med ett cirkus-
sällskap. Fördomarna om kringresande sällskap sitter djupt. 

Cirkus Maximum hade två elefanter, Dunja och Daela. Om 
hur de avvecklades gjorde SR kortdokumentären ”Man-
nen och elefanterna” som finns tillgänglig på SR Play. De 
uppträdde sista gången 2013, men blev kvar i cirkusens ägo 
fram till 2015 beroende på svårigheter att omplacera dem 
tillsammans. Idag finns båda på en djurpark i Belgien.

Sista gången en elefant uppträdde i Sverige var 2014 och då 
med tyska Cirkus Schollini. Därefter har inga elefanter funnits 
i en cirkusmanege på svensk mark.

Trots det har politiker av alla kulörer påstått att det fortfa-
rande finns cirkuselefanter i Sverige, senast Birgitta Ohlsson 
(L) och Sofia Arkelsten (M) i riksdagsmotioner hösten 2017. 
Våren 2018 gick det socialdemokratiska kommunalrådet i 
Borlänge ut och ville stoppa cirkusar för att ”det kom in ele-
fanter i folks trädgårdar”. 
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4:4 Politikens nyttiga idioter

Nyttig idiot är ett begrepp ur underrättelsetjänsternas värld 
och avser en person som utan eget uppsåt bistår främmande 
makt med information och tjänster. Politiker av alla kulörer 
har på motsvarande sätt hjälpt djurrättsaktivister i kommu-
ner och riksdagen.

Den första motionen rörande djur på cirkus inlämnades 
2003 i Tranås av moderaten Anders Wilander. Kravet var att 
kommunen skulle förbjuda cirkusar med djur. Själva motio-
nen står inte att finna, inte heller det fullmäktigeprotokoll 
från när beslutet togs, men däremot domen i länsrätten, 
numera förvaltningsrätten i Jönköping. Förbudet upphäv-
des med motiveringen att frågan låg utanför kommunens 
beslutanderätt. 

Därefter finns inga motioner förrän 2012, då djurrättsak-
tivisterna hittade en ny strategi. Antagandet var att kommu-
nens mark räknas som privat och att kommunen därmed kan 
bestämma vem som får hyra. Motionen inlämnades återigen 
i Tranås, men nu av miljöpartisten Matilda Forsärla, med 
krav på att kommunen inte skulle hyra ut mark till cirkusar 
med vilda djur. Motionen avslogs efter en grundlig tjänste-
mannautredning som utmynnade i att kommunens mark är 
offentlig plats och där gäller ordningslagen.

Samma motion lämnades in 2015 i Västervik av det mo-
derata oppositionsrådet Harald Hjalmarsson. Fakta är att 
flertalet vilda djur relevanta för cirkus förbjöds redan 1960. 
De två kvarvarande tillåtna vilda arterna elefant och sjölejon 
visades av svenska cirkusar sista gången 2013. 

Till detta togs ingen hänsyn i tjänstemannautredningen 
och ett enigt kommunfullmäktige antog förbudet. Det över-
klagades till förvaltningsrätten där kommunen fick möjlig-
het att redigera sitt beslut, genom att undanta djur tillåtna i 
djurskyddsförordningen. 

Det blev alltså ett förbud mot vad som sedan 1960 är för-
bjudet. Kammarrätten konstaterade att det saknar egentlig 
rättslig verkan och släppte igenom det som en opinionsytt-
ring. 

Motionerna i Tranås och Västervik är i långa stycken lika-
lydande. En inte allt för vågad gissning är att den skrevs av 
djurrättsaktivister som lämnat över den till politiker. Detta 
förfarande är ännu tydligare när det gäller en annan skriv-
ning som använts av politiker av alla färger. 

Cirkulärmotion av typen två lämnades in första gången 2014 
av Charliene Kiffer (V) i Hudiksvall, med krav på att kom-
munen inte hyr ut mark till cirkusar som i kommersiellt syfte 
visar upp djur. Kommunfullmäktige införde förbudet, som 
upphävdes av Förvaltningsrätten i Falun. Motiveringen var 
att frågan ligger utanför kommunens beslutanderätt. 

I grunden samma motion har därefter lämnats in i ett 
flertal kommuner och texten har dessutom dykt upp som ett 
ärende i Gislaveds kommun, utan föregående motion. Se-
nast den lämnades in var i början av 2018 av Ida Legnemark 
(V) i Borås.  

Längst gick det i Österåker, där texten skärptes av Mi-
chael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) i 
förening. Alternativet är att de till skillnad från andra inte 
rensade förlagan från rasistiska formuleringar. I Österåker 
kallades svenska cirkusföretag genomgående för kring-
resande, såväl i motion som i kommunens utredning och 
protokoll. 

Av en dom i Svea Hovrätt (Mål T 6161-16) gällande poli-
sens kringresanderegister framgår att kringresande är en 
omskrivning för romer. 

I cirkulärmotionen sprids även felaktiga påstående om 
svenska cirkusar, t ex långa transporter, fastkedjade djur och 
att djur på cirkus i onormalt hög grad visar tecken på psy-
kiska störningar. Det finns inget i vare sig internationell eller 
svensk forskning som visar att det skulle vara så, inte heller i 
kommunernas och länsstyrelsens inspektioner.

Intressant i sammanhanget är svaren som Cirkusaka-
demien fått från kommunerna. Där cirkulärmotionerna 
lämnats in rapporterar inga problem med gästande cirkusar, 
med undantag från tyska Mustang.

”Vi har inga klagomål/anmärkningar om djurhållning 
på cirkusföretag hos oss”. Österåkers kommun, miljö- och 
hälsoskyddsenheten.

”Några klagomål på cirkusar på senare tid har inte kom-
mit till oss”. Miljö- och byggförvaltningen, Gislaveds kom-
mun.

”Övriga inspekterade cirkusar (verkar ha varit alla som 
hade föreställning i Västerviks kommun) under åren 1999 - 
2008 hade enligt arkivhandlingar inga anmärkningar som 
resulterade i föreläggande från Miljö- och byggnadsnämn-
dens sida”. Västerviks kommun.

”Jag har tittat i vårt ärendehanteringssystem och finner 
inga ärenden som berör din fråga”. Borås kommun, miljö-
förvaltningen. 

Våren 2018 fick djurrättsaktivisternas politiska påtryckningar 
ett komiskt resultat. Borlänges socialdemokratiska kom-
munalråd gick ut i lokalpressen och deklarerade att cirkusar 
med djur skulle stoppas på kommunens cirkusplats. 

Motiveringen var bland annat att kringboende haft 
elefanter i sina trädgårdar. De enda elefanter som gästat 
Borlänges trädgårdar de senaste 20 åren har färgen rosa. 
Efter att Cirkusakademien kontaktade kommunen, ordnade 
de omedelbart fram en ny cirkusplats. Trädgårdselefanterna 
har däremot inte dementerats. 

Till kommunpolitikernas försvar ska sägas att flertalet är 
hobbyverksamma, med begränsade möjligheter och kunska-
per att söka fakta. Det kan inte sägas om riksdagsledamö-
terna vilka förfogar över en kvalificerad utredningsresurs, 
Riksdagens utredningstjänst, RUT. 

Liberalen Birgitta Ohlsson har år efter år lämnat in djur-
rättsaktivisternas cirkulärmotion typ 2, dock utan rasistiska 
begrepp. År efter år har hon, utan att låta RUT kontrollera 
fakta, lämnat felaktiga och misskrediterande uppgifter om 
cirkus. Senast hösten 2017 påstod hon att ett antal elefanter 
skulle påverkas av ett förbud. Det finns sedan några år inga 
elefanter på cirkus i Sverige, vilket Cirkusakademien informe-
rat henne om.

Moderaternas Sofia Arkelsten är närstående Djurens Rätt. 
Även hon har flera år i rad motionerat om förbud mot vilda 
djur på cirkus. Dock har hon inte använt sig av cirkulärtex-
ten. I sin motion 2017 låtsas även hon som om cirkuselefan-
ter och sjölejon finns kvar i Sverige. ”En del cirkusar har gått 
före och slutat använda sig av elefanter” och ”Ett sjölejon 
föredrar klippor och hav före sågspån”. 

Fram till 2014 var även en annan moderat riksdagsleda-
mot, Marietta de Pourbaix-Lundin, aktiv motståndare till 
djur på cirkus. 
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4:5 Vilka är mest kritiska?

I det insamlade materialet syns några intressanta mönster. 
Generellt är cirkuskritiken hårdare i kommuner som haft få 
cirkusbesök på senare år. 

Kommuner som får flera besök om året är mer positiva, 
vissa så glada i cirkus att de upplåter marken gratis, inte tar 
avgift för affischering och inte sätter upp gränser för antalet 
affischer. De vana kommunerna vet att seriösa cirkusar, till 
skillnad från andra arrangörer, städar upp efter sig. 

Ett belysande exempel på cirkuskritik kom från Haparanda 
kommun efter ett utskick som Cirkusakademien gjorde till 
landets kommunala kulturchefer och kulturnämndsord-
föranden angående att taxorna för markhyror och affische-
ring höjts dramatiskt på vissa håll.

Kulturchefen i Haparanda meddelade att de inte ville ha 
besök av några cirkusar med djur, eftersom kommunen haft 
dåliga erfarenheter av sådana. 

Akademiens utredare kontaktade först länsstyrelsen i 
Norrbotten. Beskedet var att ingen cirkus fått anmärkningar 
i hela Norrbotten. I nästa steg kontaktades gatuchefen i 
Haparanda som kunde berätta att de haft två besök de se-
naste tio åren, Maximum 2013 och Brazil Jack 2016. 

Båda hade skött sig perfekt och lämnat platsen städad 
och snygg. Inga anmärkningar fanns på deras djurhållning. 

Slutligen kontaktades kulturchefen som skyllde på att 
hon  varit på cirkus i Finland, troligen rysk, och upprörts över 
deras djurhållning. 

Ett annat mönster är att kommuner med moderat ledning 
inte vill ha några cirkusbesök. Ett av flera exempel på den 
saken är Kungsbacka kommun som 2018 meddelat att de 
inte har en enda markplätt att upplåta till cirkus i hela 
kommunen. De ville inte heller hjälpa till med kontakt med 
privata markägare. 

Moderater borde vara de största cirkusförespråkarna, 
eftersom turnerande cirkus är det enda kulturområde som 
fullt ut finansieras med egna intäkter utan direkta eller indi-
rekta offentliga bidrag. Marknadsprinciperna faller när det 
handlar om folklig kultur. 

Det finns undantag, t ex moderatstyrda Växjö som strävar 
efter att vara landets mest cirkusvänliga kommun. De upp-
låter bland annat en föredömligt bra cirkusplats gratis mitt 
i staden. 

Cirkusarna har god kontroll på vilka det är som är mest 
kritiska till deras verksamhet, genom kommentarer på 
Facebook, insändare som kritiserar deras verksamhet och 
demonstrationer utanför föreställningarna. Majoriteten är 
kvinnor 18 - 30 år som i skydd av nätets anonymitet kan vara 
mycket aggressiva och hotfulla. Det är en liten grupp som 
är mycket aktiva och som ger intryck av att vara många fler 
än vad de i själva verket är. Till denna grupp hör också några 
män som i vissa fall är väldsbenägna. Det är samma personer 
som trakasserar pälsdjursuppfödare och lantbrukare. 

4:6 Politiker skapar spökcirkusar
Djurrättsorganisationerna och de politiker som är aktiva om 
djur på cirkus, tycks tro att det driver omkring cirkusar med 
vilda djur utanför myndigheternas kontroll, eller åtminstone 
att det riskerar att komma skumma utlänningar med tigrar, 
elefanter och annat som är förbjudet i Sverige. Därför kräver 
de i motioner att kommunerna inte hyr ut mark till cirkusar 
med vilda djur.

Tron på ”spökcirkusar” riskerar att skapa sådana. 

I grunden finns en djup oförståelse bland vissa politiker 
om hur samhället fungerar. Och de tycks inte heller vara 
intresserade att ta reda på hur det förhåller sig, åtminstone 
inte med cirkusar. 

Sverige har sedan 2009 ett väl fungerande system för att 
stoppa turnerande cirkusar som bryter mot lagar och regler 
eller vanvårdar sina djur. Det består av fyra delar:

• Årlig inbesiktning av länsveterinärer, vilka har laglig rätt 
att förbjuda turné. Cirkusen måste vid besiktningen lämna 
turnéplan för den närmaste månaden samt rapportera in 
fortsättningen minst en månad i förväg och förändringar till 
inbesiktande länsstyrelse. Däremot kan turnéplanen hem-
ligstämplas med stöd i offentlighets- och sekretesslagens 
bestämmelser om företagshemligheter. Myndigheterna vet 
hela tiden var cirkusföretagen befinner sig, även om djur-
rättsaktivisterna inte får ut uppgifterna.

• Uppföljande kontroller av landets alla länsstyrelser, t ex för 
att följa upp anmärkningar och förelägganden. Dessutom 
anmäls cirkusar med djur av djurrättsaktivister när de kom-
mer till ett nytt län.

• Tillsynsmyndigheten kan när som helst, om det är befogat 
för djurens bästa, förbjuda fortsatt turné. 

• Cirkusar som spelar på allmän plats inom detaljplanerat 
område måste söka polistillstånd. Samtidigt informeras 
kommunen. Polisen kontrollerar att cirkusen godkänts vid 
inbesiktning och inte har turnéförbud. 

Utanför allmän plats och detaljplan behövs inget tillstånd. 
Genom ett tillägg i ordningslagen 4 § från 2010 är det även 
möjligt att spela utan tillstånd på platser som tidigare var 
tillståndspliktiga. 

Om kommunerna inför förbud och höjer sina markhyror, 
är risken överhängande att det växer fram icke tillståndsplik-
tiga cirkusplatser på privat mark. En kommunal cirkusplats 
med rimlig hyra är förutsättningen för att kontrollsystemet 
ska fungera även i framtiden.

Djurrättsaktivister och faktaresistenta politiker är i full 
färd att förverkliga de inbillade spökcirkusarna. 
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5:1 Ingen rök utan eld

Djurrättsorganisationernas kritik mot cirkus är inte helt och 
hållet tagen ur luften. Det finns ett flertal verkliga händelser  
vilka ligger 15 - 20 år tillbaka i tiden. Dessa vårdas ömt och 
återkommer hela tiden som bevis för att cirkus till sin natur 
är djurplågeri. 

Händelserna är i nästan alla fall kopplad till en tysk familj 
som turnerat i Sverige med tre olika cirkusar. 

En bidragande orsak var en bristfällig kontrollorganisa-
tion och tandlösa myndigheter, som inte hade de verktyg 
som krävdes för att stoppa turnéer för cirkusar som inte 
skötte sig. Detta korrigerades med nya cirkusregler 2007 och 
länsstyrelsernas övertagande av tillsynen 2009. 

5:2 Den stora cirkusgranskningen

Under de senaste 20 åren har en större samordnad gransk-
ning av djurhållning på cirkus gjorts i Sverige. Den genom-
fördes 2004 - 2005 på initiativ av Djurskyddsmyndigheten, 
vilken i slutet av 2004 begärde in samtliga protokoll angå-
ende cirkus från landets kommuner och länsstyrelser. 

2004 turnerade elva cirkusar i Sverige, nio svenska och två 
tyska (Bambino och Mustang). Så här fördelade sig kontrol-
lerna: Bambino, 2, Bodils minicirkus, 1, Brazil Jack, 8, Europa, 
4, Harlekin, 4, Levade Noble Horse Gala (hästshow produce-
rad av Cirkus Scott), 3, Maximum, 15, Mustang, 22, Olympia, 
4, Skratt, 3 och Wictoria, 4. 

I rapporten finns ingen koppling mellan cirkus och an-
märkningar, utan bara en anonymiserad sammanställning. 
Det framgår inte heller om det handlar om anmärkningar 
eller förelägganden. Följande gäller hur många cirkusar som 
fått någon form av anmärkning vid minst ett tillfälle.

Djuren. Sårskador, 3, skav av utrustning, 3, hältor, 3, eftersatt 
hovvård, 3, djuren får inte dagligen röra sig fritt, 2.

Djurutrymmen. För liten yta, 4, avskiljningsanordningar 
saknas, 3, inredning med skaderisk, 4.

Transport. Skylt på transport saknas, 8, ingen temperaturmä-
tare, 5, branta ramper, 4, bristfällig ventilation, 3, inredning 
med skaderisk, 3, ej registrerad transportör, 2. 

Övrigt. Bristande journalföring, 10, bristande turnéplan, 2.

Det framgår inte av rapporten, men underliggande proto-
koll visar att flertalet allvarliga anmärkningar kan hänföras 
till de två tyska cirkusarna, företrädesvis Mustang. Svenska 
cirkusar framstår som skötsamma och lyhörda för myndig-
hetskrav, att döma av besiktningsprotokollen, men det fram-
går inte av Djurskyddsmyndighetens rapport. (Bilaga 5).

Vad som framgår desto tydligare av underlaget är att 
ägarna till Mustang struntade i att följa myndigheternas 
anvisningar. Samma kritik framkommer vid inspektion efter 
inspektion. Vanligen innehåller dessa 10 – 11 anmärkningar 
och föreläggande. Däremot är bilden av deras djurhållning 
splittrad. 

Den 9 september 2004 kontrollerades Mustang i Västervik. 
Kommunens protokoll är en repetition av vad som framkom 
under hela turnén, men till skillnad från hur andra kommu-
ner gjorde, fanns även en distriktsveterinär på plats. I kort-
het kan sägas att djurhållningen lämnade mycket att önska, 
men ändå sammanfattade distriktsveterinären sina intryck 
så här: ”Djurens kondition och skötsel bedömdes vara utan 
anmärkning”

Den 27 oktober gjorde Kävlinge kommun en inspek-
tion. Då överlämnades även ett föreläggande från Lomma 
kommun, baserad på en inspektion gjord dagen innan. De 
båda kommunernas inspektörer var på plats och protokollet 
avslutas med en beskrivning av djurens situation:

”Det allmänna intrycket av djuren var att de var väldigt 
stressade och understimulerade. Två hästar och samtliga ele-
fanter vävde kontinuerligt. Ponnyerna som gick i en gemen-
sam storbox verkade irriterade, några jagade varandra utan 
att komma undan”.

Mustangs närvaro i Sverige avslutades med att länsstyrel-
sen i Stockholms län i början av februari 2005 beslutade om 
djurförbud för de två huvudmännen. Det grundade sig inte 
enbart på inspektionerna 2004 utan det fanns en förhistoria 
med upprepade förelägganden 1997, 2001, 2002 och 2003.

Inför säsongen 2005 skickade Djurskyddsmyndigheten ut 
anvisningar och blanketter för cirkustillsyn till landets alla 
kommuner. Det här året var anmärkningarna mot turneran-
de cirkusar betydligt färre och handlade om marginella ting, 
jämfört med vad som varit fallet året innan med Mustang.

Den allvarligaste händelsen 2005 gällde tyska Bambino, 
som drivs av samma släkt som Mustang. De hade detta år 
ovanligt många djur: Kameler, lamadjur, hästar och hundar. 
Normalt turnerar de bara med några ponnyer. Den allvarli-
gaste anmärkningen utmynnade i en åtalsanmälan. En häst 
hade fölat 2 - 3 veckor före inspektionen och de båda reste 
ändå med på turnén, vilket är olagligt.  

Cirkus Olympia kontrollerades i Hultsfred i maj 2005. In-
spektören konstaterade att allt överensstämde med beskriv-
ningen i protokollet från inbesiktningen. Det enda som finns 
är två mindre påpekanden, om beslag i en djurtransport-
vagn som inte bedöms vara någon omedelbar skaderisk, 
men ändå borde avlägsnas eftersom de inte användes. I 
hästarnas vagn stack en skruv ut, vilket åtgärdades omgå-
ende. Inspektören tyckte också att strölagret i vagnarna var 
lite för tunt. 

Cirkus Brazil Jack kontrollerades vid samma tid i Falun. 
Den enda kommentaren är att en termometer som saknats 
vid tidigare kontroll nu fanns på plats. 

Cirkus Maximum hade flera inspektioner. Det enda som 
bekymrade inspektörerna var en elefant vars ena ben såg 
snett ut och att det saknades en trappa till sjölejonens bas-
säng. Huruvida sjölejon behöver en sådan trappa, tycks inte 
inspektörerna haft klart för sig. En av dem beklagar i proto-
kollet sin dåliga kunskap om detta djurslag.  

5:3 Klappjakten 2002

Ett flertal kommuner organiserade i början av 2000-talet en 
e-postlista, så att alla berörda samtidigt kunde få informa-
tion om problemcirkusar. Den användes såväl för verkliga 
problem, främst tyska Mustang, men även mot inbillade på 
svenska cirkusar.

Harlekin drabbades av en formlig klappjakt och tidnings-
rubriker om skandalcirkus, cirkus jagas av miljöinspektör och 
cirkus på rymmen. I början av sommaren gjordes en kontroll 
i skånska Vinninge, där Harlekin fick en diger lista med an-
märkningar. Tidningen Sydöstran beskrev innehållet så här:  
”Det saknas turnéplan, det förs ingen journal över djuren, 
lastramper och transportfordon har stora brister, hästarnas 
hovvård är eftersatt, hästarna transporteras för trångt”.



Tidningen hävdade att cirkusen gjorde sig osynlig för 
myndigheterna, genom att spela i mindre samhällen utan 
att söka polistillstånd. Enligt ordningslagen krävs bara 
tillstånd för allmän sammankomst på offentlig plats inom 
detaljplanerat område. Regeringen gjorde senare ett förtyd-
ligande i 4 §:

”En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 
eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den 
med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda 
platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar 
som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ord-
ning och säkerhet eller för trafiken. (Lag 2010:515)”.

Ändå skrevs det om skandalcirkusen som flyr undan 
myndigheterna och inte söker tillstånd. Den kommunala 
saktfärdigheten gjorde inte saken bättre, de klarade inte av 
att hantera en verksamhet som flyttar varje dag – utan att 
vara jagad.

Myndigheterna hann ifatt Harlekin i Helsingborg, där kom-
munens djurskyddsinspektör gjorde ett oanmält besök. Alla 
de brister som tidigare påpekats var åtgärdade. 

Enligt tidigare anmälan skulle det också ha varit en mager 
häst och en dräktig åsna med på turnén. Dräktiga och nyför-
lösta djur får enligt lag inte transporteras. I verkligheten var 
hästen vid gott hull och åsnan vare sig dräktig eller nedkom-
men med föl. 

Minst en gång till gick e-posten varm 2002 om en svensk 
cirkus. Vid en inspektion i Luleå av Maximum förbjöds cir-
kusen att använda en transport för två ponnyer, av samma 
typ som privatpersoner har hästar i efter personbil. Det 
fanns plats för hästarna i en godkänd lastbil, men trots en 
till synes tillfredsställande lösning kontrollerades Maximum 
ett flertal gånger så att den utdömda transporten inte an-
vändes för djur. Det gjordes inte heller. 

5:4 Mustang misshandlade aktivister

En återkommande anklagelse mot cirkusar är att djurrätts-
aktivister blir attackerade och slagna av deras personal. Det 
finns verklighetsgrund för påståendet och har inträffat vid 
två tillfällen de senaste 20 åren. 

Första gången var i Arvika 1997. Fem unga djurrättsakti-
vister stod två dagar i rad utanför tyska Cirkus Mustangs tält 
och demonstrerade mot deras djurhållning. Andra dagen 
tröttnade personalen. Demonstranterna blev utskällda och 
slagna. En av cirkusarbetarna hälsade genom tidningen 
Värmlands Folkblad att: ”Kommer de hit igen får de på 
nyllet en gång till. Det är det enda språk de förstår”. Två 
poliser var på plats. De ingrep inte och det blev inga åtal. 

Tidningsartikeln förklarar varför Cirkus Mustang i flera 
år efter detta var fredad från demonstrationer: ”Men de är 
inte avskräckta från att demonstrera och planerar att göra 
det igen när nästa cirkus kommer, men kanske inte hos 
Cirkus Mustang”.

2004 var det dags igen. Ett 20-tal aktivister samlades utanför 
Cirkus Mustang i Huddinge. 

”En man skrek på tyska åt dem, och flera i personalen 
stod och skrek. Plötsligt sprang fyra av dem ut och attack-
erade ungdomarna. Det gick mycket snabbt, säger en kvinna 
som bevittnade bråket till DN”.

Två av aktivisterna fick lättare skador och en person som 
försökte gå emellan bröt armen. Ingen greps, men enligt 
uppgifter som inte gått att stryka, åtalades en av cirkusens 
medarbetare. 

De svenska cirkusföretagen har aldrig angripit aktivister-
na. Aktionerna har varit så riskfria att de varit tvungna att 
provocera fram reaktioner som dokumenterats med mobil-
kameror. 

Vad som hänt under 20 år är följande: En kvinnlig medarbe-
tare har skällt ut aktivisterna, en cirkusarbetare har kastat 
gödsel på dem och slutligen har en cirkus beslagtagit en 
bevakningskamera, utplacerad av en djurrättsaktivist.

Vid betydligt fler tillfällen har aktivister försökt provocera 
fram konfrontationer utan att lyckas. Det är en välkänd 
taktik även mot jägare, lantbrukare och andra som djurrätts-
organisationerna vill stoppa. 

Det är fler än aktivister som utsatts för den tyska familjens 
bristande impulskontroll. Släktens andra cirkus som turnerar 
i Sverige, Bambino, finns omnämnd i flera protokoll. Vid 
en besiktning i Ronneby 2005 gjordes följande notering av 
kommunens inspektör:

”Trots upprepade försök att diskutera djurhållningen med 
XX uppvisade han ingen vilja att samarbeta eller att försöka 
rätta till de brister som framkommit. Han vägrade uppge upp-
gifter av vikt för tillsynen och uppträdde mycket aggressivt”.

Året efter hotade samme person att slå ihjäl en fritidsin-
tendent i Karlshamn när markhyran skulle inkasseras. Med 
fanns tidningen Sydöstrans reporter och fotograf vilka fick 
motta samma hot.  

5:5 Cirkuskritik i grundskolan
Ett av kulturområdets stora problem är förändrade attityder 
till cirkus med eller utan djur, inte i befolkningen som helhet 
utan bland dem som är födda 1980 och senare. 

Till detta finns flera möjliga förklaringar, bland annat att 
Sverige är det enda landet i världen med en särskild skatt på 
gager till cirkus- och varietéartister, vilket gör dem 25 pro-
cent dyrare för stora grupper arrangörer, som väljer billigare 
artister. Många av dagens unga vuxna har därför aldrig sett 
en professionell cirkus- eller varietéartist i verkligheten.

Bland bifynden i denna utredning finns en kampanj som 
Djurens Rätt drev för 10 - 15 år sedan och där materialet an-
vändes av grundskolor. Enligt Djurens Rätt kunde namnlistan 
beställas hos dem under flera år och var inte kopplad till just 
skolor eller någon specifik kampanj. Klart är att den under 
2004 och 2005 användes av grundskolor och utmynnade i 
namninsamlingar med krav till hemkommunen om förbud 
mot djurcirkusar.Bilaga 6 är ett exempel från Håbo kommun.  
En sökning på ovanliga namn visar att undertecknarna var 
barn i mellanstadiet. På namnlistan skrev Djurens Rätt:

”Idag tvingas många djur – exempelvis elefanter, kameler, 
hästar och sjölejon – att tillbringa större delen av sina liv i 
trånga utrymmen och transporteras runt hela landet. Ofta 
hålls djuren i kedjor trots att dessa djur har behov av att 
röra sig över stora områden. Den stimulansfattiga miljön le-
der till att djuren uppvisar så kallade stereotypa beteenden. 
De här upprepade, enformiga rörelserna, som är vanliga 
bland djur på cirkus, visar att de inte mår bra. Det är utifrån 
djurens intresse etiskt oförsvarligt att låta dem uppträda på 
cirkus. Själva idén med djurcirkus är ju att tvinga djuren att 
göra konster och bete sig onaturligt!”

Cirkusakademien har upprepade gånger bett Djurens Rätt 
styrka sina utsagor. Som denna utredning visar, finns ingen 
faktagrund för påståendet att cirkus till sin natur skulle vara 
sämre än annan djurhållning. Av namnlistorna att döma 
har skolor spridit okontrollerade uppgifter och än idag 
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5:6 Trakasserad till döds

Den svenska djurrättsrörelsen hämtar arbetsmetoder och 
mycket av sin argumentation från USA, särskilt från djur-
rättsorganisationen Peta. Det är en professionellt arbetande 
NGO (non governmental organization) med stora ekonomis-
ka resurser och en tydlig strategi för hur de ska uppnå det 
slutliga målet: En värld där alla människor är veganer som 
inte på något sätt använder sig av djur. 

Men det är ingen framkomlig väg att angripa all djurhåll-
ning på en gång. Man aktar sig för aktioner mot djurhåll-
ning där den urbana medelklassen berörs. Det är medelklas-
sen som finansierar djurrättsorganisationerna med gåvor 
och testamenten. Istället väljs svaga grupper ut med begrän-
sat stöd hos folkflertalet. 

I Sverige har primära mål under många år varit cirkus och 
pälsdjursuppfödare. För cirkusens del har det handlat om 
något hundratal i huvudsak mycket välskötta djur. Som jäm-
förelse finns i Sverige 360 000 hästar, 800 000 hundar och 1,1 
miljoner katter.

För 20 år sedan var angreppen mot cirkus föga organise-
rade. En av de tongivande aktörerna var den anonyma djur-
rättsgruppen Cirkus Empati med boxadress i Ulricehamn. På 
sin hemsida publicerade de en lista över så kallade slavcir-
kusar, alltså cirkusar som turnerade i Sverige med djur. 

På listan fanns varje år landets minsta cirkus, Bodil Gran-
berg med sin minicirkus. Hon blev tidigt djurrättsaktivister-
nas primära mål. 

När de åkte på stryk hos tyska Cirkus Mustang, ägnade de 
sig istället åt att förfölja en ensam kvinna. 

I det insamlade materialet framgår tydligt hur aktivis-
terna systematiskt förföljde Bodils Minicirkus med hjälp av 
kommuner, länsstyrelser och medier. Minicirkusen var ett 
välkommet och publikdragande besök i landets folkparker, 
men överallt dit hon kom, väntade en kommunal djur-
skyddsinspektör. 

I materialet finns bland annat ett besiktningsprotokoll 
från 2008 i Kävlinge kommun. Det avslutas med: ”Samtliga 
djur såg friska och pigga ut och vid besöket fanns inget att 
anmärka på med avseende på djurens skötsel”. 

Det upprepades i kommun efter kommun. Anmärkningarna 
gällde storlek på burar och liknande. Hon fick även ett före-
läggande, vilket gällde att djuren ibland övernattade i burar 
i hennes turnébuss. 

Anmälarna var oftast anonyma. T ex fick miljökontoret i 
Uppsala 2005 in en anmälan med e-post undertecknad av 
nätverket One Ethic. Den medföljande bilden föreställde 

gåsen Gudrun. Anmälaren påstod att gåsen var fastbun-
den med ett rep, endera i vingen, halsen eller foten. Vilket 
det var syntes inte på bilden, men ändå beslutade Uppsala 
kommun att överlämna ärendet till åklagare för misstänkt 
djurplågeri. 

Åklagaren startade ingen förundersökning med motive-
ringen att den anmälda gärningen inte gick att styrka och 
att om så vore fallet, hade inget brottsligt skett. 

Bodil Granberg var även en ansedd uppfödare av hundar av 
raserna släthårig foxterrier och bullterrier. Hon är en av de 
få som belönats med Hamiltonplaketten, det finaste pris en 
svensk uppfödare kan få. 

Utmärkelsen kan inte sökas utan Svenska Kennelklubben 
gör noggranna undersökningar och besöker kandidaten. 
Omdömet blev att kenneln inte var den mest välstädade, 
men att Bodil hade ett fantastiskt handlag med djur och att 
djur mådde bra i hennes vård. 

Djurrättsaktivisternas förföljelser genom myndigheterna 
slutade med att Bodil Granberg inte orkade leva längre. Vid 
48 års ålder valde hon 2009 att avsluta sitt liv. Hennes systrar 
JO-anmälde myndigheterna för att ha förföljt Bodil och 
underförstått drivit henne till självmord. JO konstaterade 
att myndigheter är skyldiga att följa upp varje anmälan och 
därmed gick ärendet inte vidare. 

Det är korrekt att myndigheter är skyldiga att utreda 
inkomna anmälningar. Men det väcker också frågan om det 
inte föreligger ett systemfel, om anonyma extremister kan 
använda sig av myndigheter för systematiska förföljelser av 
enskilda personer och småföretag.

används cirkuskritik som skoluppgift, bland annat i konsten 
att författa insändare. Ett av de senaste exemplen där lärare 
uppmuntrat osaklig cirkuskritik är klass 3A på skolan i Öxne-
red, Vänersborg. Insändaren publicerades den 28 april 2018 i 
lokaltidningen TTELA:

Sluta plåga djur!
På cirkusar har man vilda djur som ska uppträda. Det tycker 
vi är fel. När man vill att djuren ska göra konster använder 
man ibland plågsamma metoder. Cirkusdjuren får sitta i 
trånga burar och inte leva naturligt. Det är inte rätt att 
människor ska tjäna pengar på att visa upp djuren. Därför 
tycker vi att man inte ska gå på cirkusar som har djur som 
uppträder.
Djurvänner klass 3A Öxnered
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Remiss Motion Säg nej till cirkus med vilda djur 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Dock anser nämnden att kommunens 
ställningstagande till ianspråktagande av offentlig plats för cirkusar med icke 
domesticerade djur får grunda sig på politiska målsättningar som ligger utanför 
Tekniska nämndens ansvarsområde.  

Ärendet i sin helhet 

Den av Ida Legnemark (V) inlämnade motionen föreslår att Borås stad utreder 
möjligheten att neka markupplåtelse till de cirkusar där icke domesticerade djur 
ingår i underhållningen. 
 
Tekniska nämndens bedömning är att kommunen i egenskap av markägare kan 
säga nej till markupplåtelse för cirkusar som har icke domesticerade djur som en 
del av underhållningen. Enligt en dom i Kammarrätten i Jönköping 
(Målnr/Dnr: 2017-965) kan ett sådant beslut tas av Kommunfullmäktige med 
beaktande av §35 i Djurskyddsförordningen. 
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Från: Janne Näsström <janne@nasstrom.se> 
Skickat: den 29 juni 2018 17:40 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Komplettering  
 

Jag har för Cirkusakademiens räkning svarat på remissen om förbud mot cirkusar med vilda djur 

på kommunens mark. I sak är det en icke-fråga, men åtgärder riskerar att haverera ett väl 

fungerande kontrollsystem som varit i bruk sedan 2009 och fungerar väl.  

Djurhållning på cirkus reglerar i Jordbruksverkets föreskrift DFS 2007:3. Den ligger ovanpå 

övriga regler för andra djur som cirkusar använder.  

Bärande i regelverket är: 

1: Kravet på årlig inbesiktning av länsveterinär innan turné av både svenska och utländska 

cirkusar. 

2: Paragraf fem som ger tillsynsmyndighet rätt att omedelbart stoppa en turné om 

missförhållanden upptäcks (DFS 2007:3).  

Uppföljningen sker genom att cirkusar hyr in sig på allmän plats inom detaljplanerat område. Då 

måste tillstånd enligt ordningslagen sökas. Vid behandling av ansökan kontrollerar polisen att 

cirkusen blev godkänd vid inbesiktning och att det inte finns något turnéförbud. 

I kombination med kraftigt höjda taxor för platshyra och affischering i flera kommuner är risken 

överhängande att cirkusar söker sig utanför detaljplanerat område och hyr av privata markägare. 

Då krävs inget tillstånd. Polisen förlorar möjligheten att stoppa cirkusar som inte sköter sig och 

kommunen blir inte informerad om cirkusbesöken.  

2010 kompletterades även ordningslagen så att det numera är möjligt för en cirkus att spela inom 

detaljplanerat område utan polistillstånd: 

§ 4 En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning 
får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda 
platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan 
antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. Lag (2010:515). 

Det vore oklokt av Borås kommun att äventyra ett väl fungerande kontrollsystem. 

Med vänlig hälsning 

Janne Näsström 

Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige 

Fårhult Oskarsborg 

593 96 Västervik 



Från: Janne Näsström <janne@nasstrom.se> 
Skickat: den 27 juni 2018 19:36 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Yttrande cirkus 
 

Cirkusakademien företräder Sveriges turnerande cirkusar. Vi svarar härmed på den remiss som 

tekniska nämnden enligt tjänstemannaförslag kommer att besluta om den 28 juni, ställd till 

cirkusar som förevisar icke-domesticerade djur.  

Ida Legnemarks motion inleds med ett falskt påstående. Hon skriver att ”Djur på cirkusar 

uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska störningar. Vänligen styrk 

påståendet med publicerad vetenskaplig forskning.  

Cirkusakademien har under våren genomfört den första undersökningen av hur djur haft det på 

cirkus i Sverige de sista 20 åren. Vi har begärt in alla anmärkningar om djurhållning på cirkus 

från samtliga kommuner, samtliga länsstyrelser och alla tingsrätter. Dessutom har vi tagit fram 

allt som finns om cirkus i Jordbruksverkets och tidigare Djurskyddsmyndighetens arkiv. Svaret 

från Borås kommun lyder:  

Jag har tittat i vårt ärendehanteringssystem och finner inga ärenden som berör din fråga.   

Vänlig hälsning, 

Frida Strand 

Vidare har vi granskat all forskning som finns inom området i Sverige och, så långt 

forskningsdatabaserna räcker, all internationell forskning. Det finns inget som stöder påståendet 

att djur far mer illa på cirkus än t ex i djurparker eller att cirkusdjur i onormal utsträckning skulle 

uppvisa psykiska störningar. Möjligen har vi missat någon forskningsrapport som visar på 

motsatsen. Plocka i så fall fram den eller sluta sprida falska uppgifter. Akademiens cirkusrapport 

presenteras i Almedalen och kommer att översändas till Borås kommun efter det. 

Alla vilda djur relevanta för cirkus förbjöds i Sverige 1960, med undantag av elefanter och 

sjölejon. Dessa djurslag pensionerades 2013 och sista gången en elefant visades på svensk mark 

var 2014 av tyska Cirkus Schollini. Cirkusakademien har uppvaktat regeringen två gånger med 

krav på ett omedelbart förbud, för att slippa faktaresistenta politiker i valrörelsen. Regeringen har 

nu gått oss tillmötes och beslutat förbjuda elefanter och sjölejon. 

Svensk cirkus är familjeägda aktiebolag av den typ som en påstått företagarvänlig kommun som 

Borås borde värna. Turnerande cirkus är det enda kulturområde som finansieras helt på egna 

intäkter, utan direkta eller indirekta offentliga stöd. Debatten om icke existerande vilda djur på 

cirkus har slagit ut 80 procent av branschen på fem år. Tre företag återstår, en har inga djur, två 

har domesticerade djur. En av dem, Cirkus Olympia, gästar Borås måndag 9 juli. De är landets 

mest publika, anmälda, kontrollerade och dokumenterat bästa djurhållare. Trots det planerar 

militanta djurrättsaktivister under namnet Djurfronten aktioner mot Olympia i Borås.  



Cirkusakademien utgår från att Borås kommun ser till att Olympia kan genomföra sitt besök utan 

trakasserier på den av kommunen hyrda marken. 

Med vänlig hälsning 

Janne Näsström 

Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige 

Fårhult Oskarsborg 

593 96 Västervik 

0490-428 80 

janne@nasstrom.se 

cirkusakademien.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på motion från Ida Legnemark (V) - Säg nej till cirkus 
med vilda djur  

Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00085) 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig i frågan då nämnden inte 
ansvarar för djurskyddstillsyn. 
 

Ärendet 

Ida Legnemark (V) föreslår att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att 

upplåta mark åt cirkusar där icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen. 
 
Motionen har skickats Miljö- och konsumentnämnden i egenskap av ansvarig nämnd 
för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar inte för tillsyn när det gäller djurskydd. Den 
myndighet som ansvarar för djurskyddstillsyn är Länsstyrelsen. 
 

Agneta Sander Frida Strand 
Miljöchef Miljöinspektör 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-06-19 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00063 3.5.4.25 
 

  

 

Remiss över Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka svar på motionen samt översända svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har beretts möjlighet att yttrande sig över motionen: Säg 

nej till cirkus med vilda djur. Grundskolenämnden tillstyrker motionen.  

En motion har inkommit från Ida Legnemark (V), om att kommunen inte ska 

upplåta mark åt cirkusar med vilda djur. Motionärer föreslår att: 

Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen.   

 

Frågan att förbjuda vilda djur på cirkus har varit uppe i många kommuner 

genom motioner och medborgarförslag. Kommunala beslut som har stoppat 

upplåtande av mark åt cirkus med vilda djur har överklagats och prövats av 

förvaltningsdomstolar. Enligt de flesta av domarna fick kommuner besked att 

det inte är möjligt att stoppa upplåtelse av mark åt cirkus med vilda djur, men 

det finns undantag. Då ingen av domarna är prejudicerande och domstolarna 

gör olika bedömningar gällande möjlighet att införa ett lokalt förbud mot 

upplåtelse av kommunal mark till cirkus med vilda djur (kommunal vetorätt) 

finns det anledning att pröva möjligheten att säga nej till att upplåta marken åt 

cirkus med vilda djur. Mot bakgrund av detta tillstyrker nämnden motionen. 

           

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen: Säg nej 

till cirkus med vilda djur. Grundskolenämnden tillstyrker remissen.  

En motion har inkommit från Ida Legnemark (V), om att kommunen inte ska 

upplåta mark åt cirkusar med vilda djur. Motionärer föreslår att: 

Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen.   

 

Frågan att förbjuda vilda djur på cirkus har varit uppe i många kommuner 

genom motioner och medborgarförslag. Kommunala beslut har prövats av 

förvaltningsdomstolar. Då ingen av domarna är prejudicerande och 
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domstolarna gör olika bedömningar gällande möjlighet att införa ett lokalt 

förbud mot upplåtelse av kommunal mark till cirkus med vilda djur (kommunal 

vetorätt), finns det anledning att pröva möjligheten att säga nej till att upplåta 

marken åt cirkus med vilda djur. Mot bakgrund av detta tillstyrker nämnden 

motionen. 

 

Bakgrund  

Vilka djur som är tillåtna vid cirkus regleras i 35 § djurskyddsförordningen och 

kommunen får inte införa lokala föreskrifter. Frågan om allmänna 

sammankomster, dit cirkusföreställningar räknas, regleras i ordningslagen. 

Polismyndigheten utfärdar tillstånd, men ska inhämta yttrande från kommunen. 

Kommunen kan neka tillstånd, men i ordningslagen anges inte under vilka 

förutsättningar kommunen kan avstyrka upplåtelse med hänvisning till 

vetorätten.  

 

Frågan om att förbjuda vilda djur på cirkus har engagerat många och varit uppe 

i flertal kommuner. De flesta kommuner har avslagit med hänvisning till att det 

inte finns någon laglig grund för ett förbud på kommunal nivå. Där frågan 

bifallits och beslutet överklagats har beslutet upphävts i samtliga fall utom ett. 

Det är Polismyndigheten som ger tillstånd för allmän sammankomst, dit 

cirkusföreställningar räknas. Tillstånd för allmän sammankomst får nekas 

endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet vid 

sammankomsten, enligt 2 kap. 10 § i ordningslagen (1993:1617). Då tillståndet 

gäller nyttjande av kommunens mark i offentligt sammanhang ska 

Polismyndigheten inhämta ett yttrande från kommunen. Nekar kommunen får 

tillstånd inte meddelas. Kommunens yttrande ska utgå från ordning och 

säkerhet. Att nyttja vetorätten som grund för att neka upplåtelse av mark till 

cirkusar som använder sig av vilda djur anses strida mot 3 kap. 8 § 

ordningslagen enligt ett beslut i Förvaltningsrätten i Falun 2016-11-30 (mål 

4843-15). Denna tolkning gör gällande att det inte ligger inom kommunens 

område att fatta beslut om restriktioner, kring vilken typ av djur cirkusar får 

uppträda med, för att upplåta mark. 

I mål 965-17, 2017-10-23 gör Kammarrätten i Jönköping en annan bedömning 

och anser att kommunens vetorätt för att neka upplåtelse av mark är vidsträckt. 

Bakgrunden är en motion om att förbjuda icke-domesticerade djur på cirkus på 

Västervik kommuns mark. Kommunen biföll motionen och beslutet 

överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Det beslutet 

överklagades sedermera till kammarrätten som fastslog förvaltningsrättens dom. 

Enligt domen får en kommuns vetorätt anses vara vidsträckt och kommunen 

tillåtas göra generella uttalanden. Vidare måste de politiska målsättningarna i en 

kommun tillåtas spela roll för kommunens ställningstagande när offentliga 

platser ska användas för något annat ändamål än det avsatts för. 

Förbud mot att använda icke-domesticerade djur i cirkus regleras i  

djurskyddsförordningen och därmed beslutas på nationell nivå. En kommun får 

inte införa lokala föreskrifter där annan författning reglerar frågan.  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Från 1 april 2019 gäller den nya djurskyddslagen. Den nya lagen kompletteras 

med förbud som avser flera vilda djur såsom elefanter och sjölejon. För att 

underlätta för kommuner att säga nej till cirkus med vilda djur krävs att 

nationell lagstiftning ändras så att lagen kompletteras med tillägg till uppräkning 

av vilda djur.  

Beslutsunderlag 

1. Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur.                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 
Kommunstyrelsen 
Borås 
 
 
 

Angående cirkusmotion 
 
Detta brev skriver jag i egenskap av ledamot i Akademien för Cirkuskonstens Bevarande i 
Sverige (cirkusakademien.se). I helgen besökte jag vår dotter med familj i Sandared och fick 
veta att Västerpartiet inlämnat en motion till kommunfullmäktige i Borås om förbud mot 
cirkusar med vilda djur på offentlig plats.  
 
Motionen bygger på okunskap och falska påståenden. 
 
Sverige förbjöd vilda djur på cirkus redan 1960, med två undantag: Elefanter och sjölejon. I 
november 2011 överlämnades utredningen om ny djurskyddslag till dåvarande 
Alliansregeringen. Där föreslogs förbud även av elefanter och sjölejon. 
 
Sveriges cirkusföretag började omedelbart avveckla dessa djurslag. Det tog ett par år att 
hitta bra placeringar för dem, med sedan 2013 har svenska cirkusar inte visat vare sig 
elefanter eller sjölejon. 
 
Branschens önskan var att regeringen skyndsamt skulle komplettera nuvarande förbud i 
djurskyddsförordningen med elefanter och sjölejon, för att sätta stopp för falska anklagelser 
från politiker och djurrättsaktivister. Alliansregeringen nonchalerade önskemålet och det har 
även sittande regering gjort.  
 
Så sent som i höstas uppvaktade jag som representant för akademien och en företrädare för 
ett av landets kvarvarande cirkusföretag näringsdepartementet och statssekretetare Maja 
Brännvall. Vårt krav var att regeringen omedelbart förbjuder kringförande av elefanter och 
sjölejon för uppvisning. Dagens förbud mot vilda djur finns i förordningen och den kan 
ändras av regeringen utan inblandning av riksdagen. Regeringen har därefter meddelat att 
ett förbud kommer först efter valet.  
 
Vårt krav på omedelbart förbud beror på att vi vill ha bort frågan från valrörelsen. Exemplet 
Borås visar att politiker inte tvekar att använda sig av seriösa cirkusföretag för att skaffa sig 
publicitet. Cirkusakademien skulle uppskatta om Borås kommun stöter på regeringen om ett 
omedelbart förbud.  
 
Påståendet om att ”Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som 
tyder på psykiska störningar” är falskt. Forskning* visar tvärtom att turnerande cirkusdjur i 
mindre uträckning uppvisar tecken på psykiska störningar, t ex stereotypa beteenden, än på 
djurparker och hos andra djurhållare.  
 



Sverige har ett väl fungerande system för kontroll av djur på cirkus. Ansvarig myndighet är 
jordbruksverket. Alla cirkusar, svenska och utländska, måste inbesiktas före varje säsong av 
länsveterinär. De kan förbjuda vissa djur eller stoppa turnén. Dessutom sker besiktningar 
under säsongen. Villkoret för fungerande tillsyn är att cirkusen spelar på offentlig plats inom 
detaljplanerat område. Då måste polistillstånd sökas och då kontrolleras om cirkusen har 
belagts med förbud. Om så är fallet, avslås tillståndet. Utanför offentlig plats inom 
detaljplanerat område behövs inga tillstånd. Landets kommuner borde med andra ord 
uppmuntra cirkusar att välja kommunal mark, för att säkerställa kontrollerna. 
 
För mer information om djurens situation på cirkus i Sverige rekommenderas en kontakt 
med länsveterinärerna i Skåne och Halland, vilka gjort merparten av alla inbesiktningar 
sedan ansvaret för djurskyddsfrågor överfördes från kommunerna till länsstyrelserna.  
 
Cirkusakademien har ingen åsikt om djur ska tillåtas för uppvisning, tävling och utställning. 
Det är upp till regering och riksdag att besluta. Däremot är vårt krav att likabehandlings-
principen i regeringsformen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
respekteras. Lag, förordning och regler ska gälla djurens bästa, inte vem som äger dem. Vi 
utgår från att ett enigt fullmäktige i Borås delar vår uppfattning.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Janne Näsström 
Ledamot i Cirkusakademien 
Fårhult Oskarsborg 
593 96 Västervik 
0490-428 80, janne@nasstrom.se 
 
*  "Circus and zoo animal welfare in Sweden". SLU och UFAW (2017). 
    “Animals in circuses and zoos”. Dr. M. Kiley-Worthington (1990)  
 
 



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Markanvisningsansökan, Riksbyggen. 

Dammsvedjan, del av fastigheten Gässlösa 5:1

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

I avvaktan på övergripande studier av områdets användning, är 

kommunstyrelsen inte beredd att lämna någon markanvisning inom berört 

område. Svarsbrev avges enligt upprättat förslag. 

Datum 

2019-02-12 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00747 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 

Datum 

2019-02-08 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00747 3.1.2.2 

  

 

Markanvisningsansökan, Riksbyggen. Dammsvedjan, 

del av fastigheten Gässlösa 5:1. 

Kommunstyrelsens beslut 

I avvaktan på övergripande studier av områdets användning, är 

kommunstyrelsen inte beredd att lämna någon markanvisning inom berört 

område. Svarsbrev avges enligt upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Riksbyggen har den 26 oktober 2018 ansökt om markanvisning för del av 

fastigheten Gässlösa 5:1. Markområdet ligger på gränsen mellan Kristineberg 

och Dammsvedjan och där vill bolaget bygga cirka 225 bostäder. 

Området som ansökan avser är idag planlagt som allmän platsmark, park. Idag 

är det stora trafikproblem på Druvefors vid Trandögatan där det uppstår långa 

köer vid rusningstid. 

Trafik, kommunikationsstråk, grönområden, befintlig och tillkommande 

bebyggelse ska samspela för att få till en optimal användning av området. 

Blicken behöver därför lyftas varför en övergripande studie av området 

Kristineberg, Dammsvedjan och Gässlösa måste göras före det att en eventuell 

detaljplaneläggning av hela eller delar av området kan påbörjas. Innan detta är 

gjort bör inte mark anvisas till byggherrar. 

Beslutsunderlag 

1. Svarsbrev 

2. Markanvisningsansökan   

Beslutet expedieras till 

1. Riksbyggen, c/o Tommy Prissberg, Västerbrogatan 8, 503 30 Borås 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

BREV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2018-00747 3.1.2.2 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

Riksbyggen 
c/o Tommy Prissberg 
Västerbrogatan 8 
503 30 Borås 

Svar på markanvisningsansökan för del av fastigheten 

Gässlösa 5:1 - Svedjeberget. 

Kommunstyrelsen vill tacka för er ansökan och ert intresse. Vi ser positivt på 

att externa aktörer engagerar sig för att utveckla vår stad. 

Området som ansökan avser är idag planlagt som allmän platsmark, park. 

Gröna ytor som inte är hårdgjorda är viktiga för stråken mellan Kristineberg 

och Hedvigsborg. 

Idag är det stora trafikproblem på Druvefors vid Trandögatan där det uppstår 

långa köer vid rusningstid. Det finns planer på en ny väg från Skjutbanegatan på 

Dammsvedjan till Slakthusgatan på Gässlösa. Denna väg skulle binda ihop 

Kristineberg/Dammsvedjan med Gässlösa/Göta på ett bra sätt. 

Trafik, kommunikationsstråk, grönområden, befintlig och tillkommande 

bebyggelse ska samspela för att få till en optimal användning av området. Vi 

måste därför lyfta blicken och titta större varför en övergripande studie av 

området Kristineberg, Dammsvedjan och Gässlösa måste göras före det att vi 

eventuellt kan börja detaljplanelägga hela eller delar av området. 

Kommunstyrelsen är i dagsläget inte beredd att lämna någon markanvisning 

inom berört område. Det framtida arbetet kan komma att leda fram till att 

Borås Stad genomför markanvisningar inom området. 

Borås stad hoppas på en fortsatt dialog med er kring möjliga lokaliseringar och 

välkomnar er samtidigt att deltaga i våra framtida markanvisningar. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

















































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 39 450 000 kronor 

för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 

1:22, Sandared. En förutsättning för beslutet är att Förskolenämnden tillstyrker 

förslaget. 

Datum 

2019-02-08 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-11 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00363 2.6.1.1 Programområde 5 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2019-01-31 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00363 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan avseende nybyggnation av 

Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 39 450 000 kronor 

för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 

1:22, Sandared. En förutsättning för beslutet är att Förskolenämnden tillstyrker 

förslaget.       

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen godkände 2018-06-04 projekteringsframställan för 

nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14 Sandared, Sandhults-

Rydet 1:22. Investeringsutgiften var beräknad till 37 950 000 enligt justerad 

projekteringsframställan. 

Strandvägens förskola är en nybyggnation för 120 platser och blir ett 

komplement till befintliga förskolor i området. Nybyggnationen ersätter inte 

någon annan lokal. Behovet av förskoleplatser i området är stort och 

önskemålet är att förskolan ska vara inflyttningsklar år 2020. Projektet finns 

med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 37 950 000 

kronor. 

Projektering har genomförts av Lokalförsörjningsförvalningen tillsammans med 

representanter från Förskoleförvaltningen. Tomtens beskaffenhet gör att en 

tvåplansbyggnad är mest lämpad för platsen. Lokalerna följer Borås Stads 

lokalprogram för förskolor och Västra Götalandsregionens riktlinjer för 

tillgänglighetsanpassning. Solceller kommer att monteras på takets södra sida 

och lokalerna kommer även att P-märkas. Parkeringsantalet följer 

parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats under projekteringen. I 

projektet har samlokalisering mellan förskola och bostäder för äldre beaktats, 

men detaljplan för aktuell tomt medger inte den storlek på byggnad som då 

krävs. 

Den totala årliga hyran beräknas till 2 403 700 kronor efter färdigställande och 

det är en hyresökning eftersom det är en nybyggnation som inte ska ersätta 

någon annan lokal. Den totala beräknade årliga kostnaden för projektet år 1 

uppgår till 2 593 862 och det är en differens mellan hyran och den årliga 

kostnaden. Allteftersom avskrivning sker minskar räntekostnaden och efter tre 

år beräknas internhyressystemet för projektet vara i balans. 
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Kommunstyrelsen noterar att investeringsutgiften är högre än den av 

Kommunfullmäktige avsatta summan i årets investeringsbudget. Projektet är 

inte förändrat men prisbilden vid upphandlingen har visat sig bli 1 500 000 

kronor högre. Förutom en generell kostnadsökning finns en fördyrande 

omständighet i att en befintlig spillvattenledning finns rakt över tomten och 

därmed behöver flyttas, vilket motsvarar 450 000 kronor av den totala 

kostnadsökningen. Om en investeringsutgift avviker från den av 

Kommunfullmäktige beslutade nivån ska den normalt prövas av 

Kommunfullmäktige på nytt. I investeringsbudgeten finns ett budgeterat 

belopp för planerade nybyggnationer av förskolor som uppgår till 39 100 000 

kronor. I och med att projektet är oförändrat och att investeringsbeloppet är i 

rimlig nivå med vad som budgeteras för kommande förskolor bedömer 

Kommunstyrelsen att anslagsbeslut kan tas av Kommunstyrelsen. Detta ökar 

möjligheten att projektet ska bli klart inom planerad tid och att förskolan ska 

kunna vara klar i augusti år 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse, 2019-03-04 

2. Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-01-22  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 









































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, 

Borås

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 

Datum 

2019-02-08 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-11 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00117 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2019-01-31 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00117 2.6.1.1 

  

 

Nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, 

Borås. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 januari 2019 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 till ett belopp om 

18 150 000 kronor. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. En lokalisering av 

tomt på Sörmarksliden i Sörmarken har tagits fram och detaljplanearbete är 

genomfört. Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie 

tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Den aktuella tomten är relativt 

plan och ger förutsättningar för en byggnad i ett plan. Boendet består av 6 

lägenheter och är utformat i nivå standard-LSS för personer med 

funktionsnedsättning. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav 

enligt Västra Götalandsregionens nivå grön. Om det under projekteringen visar 

att det är möjligt kommer solceller monteras på taket. 

Lokalförsörjningsförvaltningens ambition är att genomföra detta projekt i 

samupphandling med Färgargatans LSS. Byggstart är beräknat till juni 2019 med 

inflyttning till augusti år 2020. 

Den årliga hyran beräknas till 1 034 550 kronor efter färdigställande och detta 

är en hyresökning eftersom det är en nybyggnation som inte ska ersätta någon 

annan lokal. Den totala beräknade årliga kostnaden för projektet år 1 uppgår till 

1 131 348 kronor och det är en differens mellan hyran och den årliga 

kostnaden. Allteftersom avskrivning sker minskar räntekostnaden och efter 4 år 

beräknas internhyressystemet för projektet att vara i balans.       
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse, 2019-03-04 

2. Projekteringsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-01-22 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 25 januari 2019 14:32 
Till: Sociala omsorgsnämnden Diarium; Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Jim Arvidsson; Richard Svanberg; Samira Motevaseli; Magnus Kleman 
Ämne: 2018-00145 Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan 

avseende nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 
Bifogade filer: 20190124161906132.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder enligt uppdrag Lokalförsörjningsnämndens beslut gällande 

projekteringsframställan avseende nybyggnad av Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 

  

Mvh 

Helén Glasér  



















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-08 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-11 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00116 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-02-01 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00116 2.6.1.1 

  

 

Nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 januari 2019 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 till ett belopp om 

18 150 000 kronor. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finn ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. En lokalisering av 

tomt på Färgargatan i Svengärde har tagits fram och detaljplanearbete är 

genomfört. Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie 

tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Den aktuella tomten är relativt 

plan och ger förutsättningar för en byggnad i ett plan. Boendet består av 6 

lägenheter och är utformat i nivå standard-LSS för personer med 

funktionsnedsättning. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav 

enligt Västra Götalandsregionens nivå grön. Om det under projekteringen visar 

att det är möjligt kommer solceller monteras på taket. 

Lokalförsörjningsförvaltningens ambition är att genomföra detta projekt i 

samupphandling med Sörmarkslidens LSS. Byggstart är beräknat till juni 2019 

med inflyttning till augusti år 2020. 

Den årliga hyran beräknas till 1 034 550 kronor efter färdigställande och detta 

är en hyresökning eftersom det är en nybyggnation som inte ska ersätta någon 

annan lokal. Den totala beräknade årliga kostnaden för projektet år 1 uppgår till 

1 131 348 kronor och det är en differens mellan hyran och den årliga 

kostnaden. Allteftersom avskrivningar sker minskar räntekostnaden och efter 4 

år beräknas internhyressystemet vara i balans.               
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse, 2019-03-04 

2. Projekteringsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-01-22 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



















Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Initiativärende: Ge Centrum för Kunskap och Säkerhet 

(CKS) rätt förutsättningar för att fortsätta sitt 

framgångsrika arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Initiativärendet avslutas 

Datum 

2019-02-09 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00338 2.8.2.0 Programområde 1 

Handläggare: Magnus Widén 

Datum 

2019-02-06 Magnus Widén 

E4 
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Kommunstyrelsen 
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501 80 Borås 
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E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00338 2.8.2.0 

  

 

Initiativärende: Ge Centrum för Kunskap och Säkerhet 

(CKS) rätt förutsättningar för att fortsätta sitt 

framgångsrika arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet avslutas        

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (m) lämnade 2018-04-23 in ett initiativärende att CKS 

(Centrum för Kunskap och Säkerhet) skulle erhålla ytterligare medel för att 

kunna rekrytera två utredare. Dessa medel skulle tas fram genom att omfördela 

medel inom befintlig budgetram under 2018. 

Enheten CKS hade inför budget 2018 äskat 3 miljoner och fick 1,5 miljoner. I 

budget 2019 fick CKS ytterligare 700 tkr för att tillsätta en utredartjänst. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende inlämnat 2018-04-23 

   

Beslutet expedieras till 

1. Annette Carlson (m) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



INITIATIVÄRENDE  2017-04-23 
 

 
Ge Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) rätt förutsättningar för att fortsätta sitt 
framgångsrika arbete. 
 
I september 2016 startade - Borås Stads enhet Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) - sin 
verksamhet i kommunen. Bakom initiativet låg ett gediget blocköverskridande politiskt arbete. 
CKS skapades med inspiration från Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg, 
och har ungefär samma funktion, men i Borås är uppdraget betydligt bredare.  
 
Avdelningen arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter 
och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås 
Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap. Detta genom att arbeta 
utifrån tre inriktningar; kunskap, säkerhet samt oegentligheter och korruption. Bland annat har en 
visselblåsarfunktion och en avhopparverksamhet startats. 
 
Än så länge har dock enheten enbart kunnat skrapa på ytan utav tidigare beskrivna områden, då 
detta breda uppdrag kräver mer personella resurser. Till budgetarbetet för 2018 äskande enheten 
om tre miljoner för att kunna utföra de uppdrag som är givet i beslut då enheten inrättades. De 
tre miljonerna behövs för att åtgärda tillfälliga anställningar och finansiera befintlig personal, men 
även för att kunna utöka med två utredare nödvändiga för verksamheten. Framförallt krävs mer 
personal för att ta itu med kriminella nätverks koppling i upphandlingsprocessen och den 
organiserade brottsligheten i stort. 
 
 
Med ovanstående taget i beaktande föreslås Kommunstyrelsen besluta: 

- Att Kommunstyrelsen omfördelar medel inom befintlig budgetram för att möjliggöra att 
CKS kan påbörja rekryteringen utav två utredare. 

 
 
För Moderaterna     
Annette Carlsson    
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M): Borås Stad bör redovisa 
slöseri med skattemedel 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-09 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00096 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2019-01-31 Magnus Widén   
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E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00096 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 

Carlson (M): Borås Stad bör redovisa slöseri med 

skattemedel 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Ärendet i sin helhet 

 

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-01-17 lämnat rubricerad motion. 

Man beskriver att kommunsverige och Borås Stad står inför omfattande 

investeringar och stor ökning av kostnaderna samt att Borås Stad budgeterar ett 

resultat under finansiella målen 2019. Politikerna har ett ansvar att hantera 

skattemedel med största varsamhet och använda dessa så ändamålsenligt som 

möjligt. Ett ”slöseribokslut för Borås Stad” skall tas fram där icke 

ändamålsenliga kostnader redovisas.  

I  motionen föreslås: 

Kommunstyrelsen uppdras årligen ta fram en redovisning av slöseri med skattemedel med syfte 

att  

1. Lista kostnadsposter i den kommunala organisationen som kan vara att betrakta som 

inte nödvändiga eller slöseri med skattemedel enligt motionens intention samt 

att  

2. Lista delar av kommunens verksamhet som, i jämförelse med genomsnittskostnaderna i 

kommunsverige, borde kunna utföras till lägre kostnad utan att det medför 

väsentliga försämringar av dess kvalité 

 

Motionen har inte sänts på remiss till nämnderna. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Socialminister Gustaf Möller myntade uttrycket ”varje förslösad skattekrona är 

en stöld från folket”. En efterföljare till detta uttryck är ”God ekonomisk 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

hushållning” som infördes i Kommunallagen 1992. Enkelt beskrivet innebär 

”God ekonomisk hushållning” att insatta resurser (skattepengar) skall användas 

så effektivt som möjligt. Kommunerna skall ta fram riktlinjer för God 

ekonomisk hushållning samt finansiella och verksamhetsmässiga mål kopplade 

till detta.  

Borås Stad har för 2019 det finansiella målet att resultatet skall uppgå till 2-3% 

av skatteintäkterna samt att investeringarna skall vara självfinansierade till 80%. 

Budgeterat resultat och investeringar för 2019 når inte upp till de finansiella 

målen. Under den senaste 20-årsperioden har Borås Stad med god marginal nått 

de finansiella målen och dessa bör rimligen ses över en längre tidsperiod. Borås 

Stad, liksom alla andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar både 

med investeringar och ökade kostnader i samband med demografiska 

förändringar som innebär fler barn och unga samt fler äldre. Ett arbete pågår 

med att ta fram förslag till nya riktlinjer för God ekonomisk hushållning samt 

reviderade finansiella mål för kommande år. 

Det torde vara svårt, om inte omöjligt, att objektivt ta fram en samlad 

redogörelse för vad som kan betraktas som ”icke ändamålsenliga” kostnader 

jämfört med politiska beslut och lagstiftning. Redovisningen av genomförda 

investeringar och dessas utfall verksamhetsmässigt och ekonomiskt kan 

utvecklas genom en tydligare investeringsuppföljning till fullmäktige av i första 

hand större investeringsobjekt. 

Det finns mycket goda möjligheter för politiker och medborgare att jämföra 

den egna kommunens verksamhet gällande kvalitet och ekonomi genom olika 

jämförelsetjänster. Exempel på dessa är SKLs Öppna jämförelser och RKAs 

Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). 

Beslutsunderlag 

1. Motion Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel, 2019-01-17 

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



     
 

Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel 

Stora delar av kommunsverige står inför omfattande investeringbehov i välfärden och Borås är 

inget undantag. Investeringsbehovet kommer medföra en stor ökning av kommunens kostnader 

och redan nu varnar, bland annat Kommuninvest, för att Borås Stads kostnadsutveckling medför 

en tydlig ökad ekonomisk risk.  

För 2019 budgeterar Borås Stad med ett resultat som ligger klart under de finansiella målen. En 

naturlig följd blir att vår självfinansieringsgrad av stundande investeringar minskar, med andra ord 

att belåningsgraden ökar. Det är en utveckling som oroar oss.  

Vi politiker har ett ansvar att hantera våra gemensamma skattemedel med största varsamhet. För 

att möta det omfattande investeringsbehovet behöver vi politiker följa upp att skattemedel 

används så ändamålsenligt som möjligt. Vi behöver sannolikt även omprioritera bland 

kommunens befintliga åtaganden, samtidigt som det kommer att krävas noggrann styrning och 

uppföljning, både från politiker och ansvariga tjänstemän, för att vi ska klara av att möta 

framtidens behov i välfärden. Annars finns en överhängande risk att Borås Stad, särskilt om 

konjunkturen viker, inte klarar av att utföra sina välfärdsåtaganden gentemot medborgarna utan 

kommer behöva antingen dramatiska nedskärningar eller omfattande höjningar av 

kommunalskatten. 

Som ett led för att lyckas hålla nere kostnader och möjliggöra för kärnverksamheten att fortsatt 

kunna bedrivas med god kvalitét, är det vår mening att det årligen ska tas fram ett så kallat 

”slöseribokslut för Borås Stad”, som skulle vara en redogörelse över delar av kommunens utgifter 

som kan vara att betrakta som icke ändamålsenliga. Det vill säga kostnadsposter i den 

kommunala organisationen som inte helt och fullt kan motiveras med hänsyn till de politiska 

beslut som fattats eller den lagstiftning kommunen har att följa. En sådan redovisning bör även 

redogöra för investeringar som drabbats av onödiga fördyrningar och rena fall av slöseri med 

skattemedel. Redovisningen ska vidare innehålla en lista med delar av kommunens verksamhet 

som skulle kunna utföras till lägre kostnad utan väsentliga försämringar av verksamhetens kvalité, 

antingen i egenregi eller av extern utförare.  

Redovisningen skulle öka transparensen mot våra kommuninvånare om hur deras inbetalade 

skatter används, samtidigt som det skulle ge oss politiker underlag till en husesyn av kommunens 

utgifter. 

Med anledning av ovanstående föreslås  

Kommunstyrelsen uppdras årligen ta fram en redovisning av slöseri med skattemedel med syfte att  

1. Lista kostnadsposter i den kommunala organisationen som kan vara att betrakta som inte nödvändiga eller 

slöseri med skattemedel enligt motionens intention samt att  

2. lista delar av kommunens verksamhet som, i jämförelse med genomsnittskostnaderna i kommunsverige, borde 

kunna utföras till lägre kostnad utan att det medför väsentliga försämringar av dess kvalité 

Niklas Arvidsson (KD)   Annette Carlson (M) 

Kommunalråd   Kommunalråd 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-09 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-13 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00118 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
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033 357129 
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Datum 

2019-03-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00118 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB godkänns.            

Ärendet i sin helhet 

En kapitaltäckningsgaranti har tidigare utfärdats för Borås Stadshus AB på 

begäran från bolagets externa revisorer. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar 

Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB vid var tid har ett eget kapital som är 

minst lika med aktiekapitalet. Kapitaltäckningsgarantin behöver nu förnyas i 

samband med ny mandatperiod. Borås Stadshus AB lämnar för egen del 

kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 

Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i 

Borås AB. 

  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-21 

2. Skrivelse, 2019-03-21 

3. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



KAPITALTÄCKNINGSGARANTI 
 

Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för att följande helägda bolags 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet: 

 Borås Stadshus AB, 556547-5646  

Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, 
avskrivning av fordringar eller på annat sätt. 

Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2019 och fram till dess bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Borås Stad kvarstår som ägare till bolaget. 

Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 

Borås 2019-03-21 

Borås Stad 

 

............................................................................. 
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2018 godkänns. 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00171 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carina Andell 
 

Datum 

   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00171 1.2.3.2 

  

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2018 godkänns.       

             

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljning enligt bilagd rapport. 

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2018 (Kommunstyrelsen)  

2. CKS – bilaga till uppföljning av intern kontroll 2018 (Kommunstyrelsen)

  

Samverkan 

- 

 

 

 

 

Ulf OlssonUlf OlssonKommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Uppföljning Intern kontroll 2018 

Kommunstyrelsen 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontrollera om KS är rätt beslutsinstans 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 stycken ärenden har granskats av stadsjuristen 
och i samtliga dessa ärenden är besluten fattade av 
rätt instans 

 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden är granskade av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden bedöms besluten vara 
korrekta 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll avseende april av 3 stycken ansvar med totalt 
33 medarebetare har genomförts av Löneservice. 
Kontrollen utfördes utan anmärkning med undantag 
för ett fall av felaktig/bristfällig stämpling men det var 
åtgärdat månaden efter. 

 

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person vid rätt 
tidpunkt. 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice. 

Kontroll avseende april av 3 stycken ansvar med totalt 
33 medarebetare har genom förts av Löneservice. 
Kontrollen utfördes utan anmärkning med undantag 
för ett fall av felaktig/bristfällig stämpling men det var 
åtgärdat månaden efter. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Kontrollmetod 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Kontroll har genomförts av 35 st fakturor. Den 
absoluta merparten var korrekt hanterade men i tre 
fall saknades YY-kod och i två fall där fakturan avsåg 
kursdeltagande attesterades även egna kostnader 
samt i ytterligare ett fall var beloppet för högt för den 
som utfört attesten.  

Agresso har uppdaterats för 
stadsledningskansliets ansvar så 
att inte attester kan utföras på 
belopp större än vad som är 
beslutat i attestregler. 

 

Kontrollera att objektsregistret är uppdaterat 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2% 

Kontroll av 10 st objekt i registret har utförts. I 
samtliga fall är objekten mobiltelefoner och namnen 
kopplade till objekten är anställda på 
Stadsledningskansliet. Endast ett objekt var felaktigt 
konterat. 

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

30 st fakturor bokförda i maj och oktober har 
kontrollerats . I ett fall saknades syfte och för ett antal 
av fakturorna saknades deltagarförteckning. 

Fortsatt information/utbildning till 
attestansvariga 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Kontrollmetod 
Stickprov i direktupphandlingsmodulen 

Av totalt  18 stycken direktupphandlingar som 
genomförts t  o m 180630 har stickprov gjorts på 7 
stycken. De kontrollerade direktupphandlingarna hade 
alla utförts korrekt. 
 
Under andra halvåret 2018 har 3 stycken 
direktupphandlingar genomförts, samtliga har 
granskats och är korrekt utförda. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprov i Spend by Exitia 

Programmet Spend by Exitia är ännu inte 
implementerat men en mindre kontroll i Agresso t o m 
180630 av de stora avtalen  t ex kontorsmaterial  och 
telefoni visar god följsamhet mot ramavtal. Inköp av 
blommor görs hos flera leverantörer trots att det finns 
ett ramavtal, vilket kommer följas upp. 
 
Under andra halvåret 2018 har kontorsmaterial, 
livsmedel och blommor kontrollerats och avtal följs 
väl. 

 



Kommunstyrelsen, Uppföljning Intern kontroll 2018 4(11) 

1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kontrollera hur många förfrågningar från 
verksamheterna om ersättare som inte har kunnat 
lösas med anställda från bemanningsenheten 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Statistiken gällande täckningsgrad visar hur stor del 
av lagda beställningar till bemanningsenheten som är 
täckta av vikarier. Det framgår ej om verksamheten 
själv fått ringa det sista samtalet för att få en vikarie 
på luckan. 

Bemanningsenheten vrider och vänder på alla 
möjligheter för att hjälpa verksamheterna så mycket 
det bara går för att täcka luckan. Om vikarier inte 
svarar (kanske är i skolan) eller tackar nej så händer 
det att vikarien slutat skolan när enheten ringer men 
även att vikarien tackar ja till arbete när enheten 
ringer och nej när bemanningsenheten ringer. Det kan 
bero på olika saker såsom att vikarier lättare tackar ja 
om en kollega ringer. Vi har även ibland fått till oss av 
vikarier att till bemanningsenheten ”vågar” de säga 
nej men inte alltid när enheten ringer. 
 
Vikarierna i bemanningsenheten område 
äldreomsorg, område funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg har under juni, juli och augusti 
semestervikariat på enheterna. Sommaren 2018 hade 
äldreomsorgen önskemål om att all tillsvidareanställd 
pool skulle vara utplacerade på enheterna eftersom 
det var svårt att hitta tillräckligt med vikarier till 
hemtjänsten. Täckningsgraden för juni, juli och 
augusti berörs av att de flesta vikarier går på 
semestervikariat på enheterna. 
 
I grundskolan finns administratörer som bokar 
vikarierna. Det sätt de gör det på i systemet gör att vi 
inte får fram statistik.  Flertal uppmaningar har gått ut 
att administratörer ska boka så vi får statistik men det 
har inte slagit igenom. Bemanningsenhetens uppdrag 
för grundskolan är att rekrytera vikarier till 
korttidsfrånvaron samt vara behjälplig med kandidater 
till kortare vikariat. 
 
Bemanningsenhetens uppdrag är att täcka 
korttidsfrånvaro, grundbemanningen är 
förvaltningarnas ansvar. Eftersom vissa förvaltningar 
saknat och saknar tillsvidareanställda blir trycket än 
hårdare på bemanningsenheten. För att det inte ska 
gå ut över medborgarna har bemanningsenheten fast 
det inte ingår i uppdraget, inte gjort någon skillnad om 
beställningen av vikarie beror på vakans eller 
korttidsfrånvaro. 

Äldreomsorgen täckningsgrad i procent 
Januari 77% 
Februari 77% 
Mars 80% 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera bemanningsenhetens netto d v s hur 
många har anställts på bemanningsenheten och hur 
många anställda på bemanningsenheten har lämnat 
för längre vikariat ute på förvaltningarna 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Antalet nyrekryteringar som gjorts under tidsperioden 
januari till maj 2018 är ungefärligen: 
 
Bemanningsenheten område äldreomsorg: 694 st 
Bemanningsenheten område funktionshinder: 170 st 
Bemanningsenheten område pedagogik: 740 st 
 
De siffror vi kan få fram är hur många vikarier som har 
haft en samtidig anställning i bemanningsenheten och 
på en förvaltning. Vi kan inte få fram från systemen 
hur många som har lämnat bemanningsenheten för 
längre vikariat på en förvaltning. Det framgår inte om 
vikarien först varit anställd på förvaltningen och sedan 
kommit till bemanningsenheten. Det framgår heller ej 
hur många som bemanningsenheten rekryterat som 
direkt gått till vikariat på förvaltningarna. 
Nedan redovisas hur många som under perioden 
januari till och med maj samt september till och med 
november 2018 haft en samtidig anställning på 
bemanningsenheten och på en förvaltning. Under 
sommarmånaderna går de allra flesta vikarier på 
semestervikariat på en förvaltning. 
 
Bemanningsenheten område äldreomsorg: 274 st 
Bemanningsenheten område funktionshinder: 85 st 
Bemanningsenheten område pedagogik: 416 st 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Även om bemanningsenheten rekryterar nya vikarier i 
princip varje vecka så är det inte antalet vikarier som 
är avgörande hur vi lyckas hjälpa verksamheterna 
med deras behov av ersättare. Det som är av 
betydelse är hur många av de ca 2000 vikarier vi har i 
Borås Stad som verkligen arbetar. De flesta vikarier 
kombinerar arbetet som timavlönad med annan 
sysselsättning såsom studier, föräldraledighet eller 
andra arbeten. Det är heller inte ovanligt att 
timanställda reser längre perioder, inte arbetar pga 
hög intensitet av studier mm. Tyvärr går det inte via 
de system vi har att få ut svar på frågeställningen, 
Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera hur Bemanningsenhetens roll ser ut i 
förhållande till förvaltningarnas behov av personal 
 
Kontrollmetod 
Analys av Bemanningsenhetens del i kedjan 
avseende förvaltningarnas och Bemanningsenhets 
beroende av varandra 

För att uppnå bästa resultat behöver 
bemanningsenheten och förvaltningarna ha ett nära 
samarbete då vad den ena parten gör eller inte gör får 
effekt på den andra. Bemanningsenheten är en del i 
förvaltningarnas kedja och vi är beroende av 
varandra. 
 
2017 var ett uppstartsår på många sätt med 
omorganisationen till fackförvaltningar och central 
bemanningsenhet. Under 2017 hade inte 
bemanningsenheten och förvaltningarna tillräcklig 
dialog med varandra för att få en förståelse för 
varandras utmaningar. Därav har 
bemanningsenheten till 2018 upprättat en 
kommunikationsplan där vi på olika nivåer möter 
förvaltningarna för att lyssna in och arbeta 
tillsammans för att lösa personalbehoven så bra som 
möjligt. I dag finns regelbunden kommunikation 
mellan förvaltningarna och bemanningsenheten. 
 
Det är högkonjunktur i Sverige vilket både 
förvaltningarna och bemanningsenheten känner av. 
Många förvaltningar har svårigheter att hitta tillräckligt 
med utbildad personal till sina tjänster och därtill är 
det höga sjuktal. Det leder till att många av de vikarier 
vi rekryterar för att täcka korttidsfrånvaro får vikariat 
ute på förvaltningarna för att täcka vakanser eller 
längre sjukskrivningar. Det resulterar i att färre 
vikarier finns att tillgå för korttidsfrånvaro. 
 
Då det är högkonjunktur finns det gott om arbete och 
de flesta väljer inte att arbeta som timavlönad när det 
finns möjlighet att få en mer stadigvarande 
lösning.Som arbetsgivare ”äger” vi inte de 
timavlönades tid. Vikarierna bestämmer själva om de 
vill arbeta eller ej. Det innebär att även om 
bemanningsenheten rekryterar hela tiden och många 
vikarier finns anställda så finns det luckor som ingen 
vikarie kan/vill arbeta. En åtgärd kan vara att 
tillsvidareanställa personal i pooler. Vi ”äger” då deras 
arbetstid och de kan inte tacka nej till arbete. 
 
Bemanningsenhetens uppdrag är att täcka 
korttidsfrånvaro, grundbemanningen är 
förvaltningarnas ansvar. Eftersom en del förvaltningar 
saknat och saknar tillsvidareanställda blir trycket än 
hårdare på bemanningsenheten. För att det inte ska 
gå ut över medborgarna har bemanningsenheten fast 
det inte ingår i uppdraget, inte gjort någon skillnad om 
beställningen av vikarie beror på vakans eller 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera att det samarbete och samverkan som 
CKS inlett 2017 med Föreningsstödsenheten, 
Bemanningsenheten,  Mark/Exploatering och 
avseende LOV tillsammans med den kartläggning av 
samtliga inköp som CKS utfört är tillräckligt för att 
motverka att organiserad brottslighet får fäste i Borås 
Stad. 
 
Kontrollmetod 
Analys av CSK arbete för att motverka att organiserad 
brottslighet får fäste i Borås Stad 

Riskanalys angående CKS arbete för att motverka 
organiserad brottslighet bifogas. Analysen är utförd av 
CKS och daterad 2018-02-27. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera om det stöd verksamheterna fått från CKS 
varit tillräckligt för att inte betala ut bidrag på falska 
grunder, inte anlita oseriösa företag, inte bidra till 
penningtvätt och inte stötta odemokratiska rörelser. 
 
Kontrollmetod 
Kort skriftlig enkät till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV utifrån om man fått tillräckligt 
med stöd från CKS för att kunna göra bedömningen 
att bidrag inte betalats ut på falska grunder, inte 
anlitat oseriösa företag, inte bidragit till penningtvätt 
och inte stött odemokratiska rörelser. 

En skriftlig enkät bestående av två stycken frågor 
skickades ut till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV: 
 
1. Har CKS stöd under 2017 bidragit till att förhindra 
att kriminella personer/företag tagit sig in i 
verksamheten? 
 
En av enheterna besvarade frågan med "Ja, till viss 
del" och resterande fyra enheter svarade "Ja" 
kompletterat med följande kommentarer: 
- "CKS har tagit fram fakta som ligger utanför FOF´s 
kompetensområde, vilket förenklat beslut till avslag" 
- "Vi vet såklart inte med säkerhet om vi undvikit 
något oegentligt, eftersom de affärer inte kom till 
stånd, det skulle eventuellt kunnat bli rena affärer av 
dem också. Nåväl, vi har fått ökad kunskap, vilka 
kriminella 
verksamheter/företagskategorier/förfaringssätt som vi 
bör vara observanta på." 
-"I LOV-upphandlingar har de varit bidragande. CKS 
har hjälpt till att granska olika anbudsgivare i 
upphandlingar." 
- "Stödet har främst bestått av kunskap om hur 
företag och oegentligheter ser ut och därigenom 
bidragit med ett ökat utredningsunderlag för beslut." 
 
2. Finns det behov av ytterligare stöd (jmf med 2017) 

från CKS för att säkerställa att inte kriminella 
personer/företag tar sig in i verksamheten? 
 
Två av enheterna uttryckte att de inte har behov av 
ytterligare stöd, en enhet att det finns ett litet behov 
och resterande två att det finns ett stort behov. 
Kompletterat med följande kommentarer: 
-"Vi önskar regelbundna avstämningar och 
kontinuerlig dialog." 
-"Önskemål från koncerninköps sida är att CKS ska 
ha möjlighet att delta/granska vid fler upphandlingar. 
Idag sker granskning enbart när koncerninköp 
misstänker något, dock vore det bra med en 
granskning även vid andra tillfällen." 
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2 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 
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Ärendet utgår



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 4:1 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.       

Datum 

2019-02-13 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00591 3.1.1.1 Programområde 4 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

Datum 

2019-02-07 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00591 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 4:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.         

Ärendet i sin helhet 

Två planbeskedsansökningar i anslutning till varandra har kommit in i 

Sandared. Både ligger på den västra sidan om Sandared nära Viaredssjön. Idag 

består området av två industrifastigheter, men båda sökanden vill bygga 

bostäder och eventuellt kontor och är intresserad av samarbete och helhetstänk.  

Sandared, Sjömarken är utpekat som serviceorter i översiktsplanen och 

eftersom de två sökanden vill bygga lägenheter som väl kompletterar den större 

mängden av enfamiljshus i området, så ligger ansökan i linje med 

översiktsplanen. För att viken 6:1 ska kunna bli av så behöver Göteborgsvägen 

flyttas till den gamla sträckningen längs med järnvägen. Det är viktigt att 

området förbinds med cykel och gångväg till Sandareds centrum. 

Huvudmannaskap för en eventuell strandpromenad behöver utredas under 

planarbetet.  

Det finns både möjligheter och svårigheter med planen. En av de största 

svårigheterna är att Göteborgsvägen som går längs sjökanten behöver flyttas till 

vägens gamla sträckning längs järnvägen. Det kan bli både dyrt och ta lång tid 

eftersom det är Trafikverkets väg. En annan problematik som kan uppstå är 

förorenat mark eftersom de industrier som har varit här tidigare har hanterat 

farliga kemikalier. Strandskyddet återinträder när gamla planer upphävs, vilket 

kan bli ett problem, men risken för det är inte så stor. Möjligheterna med en ny 

utformning av området och en flyttning av vägen bedöms som mycket positiv. 

Dels kan man göra området tillgängligt och attraktivt för boende runt om, det 

skulle även bli lättare att promenera och cykla in till Sandareds centrum. En ny 

vägsträcka kan bidra till att hastigheten in i Sandared blir lägre.    

Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att ändra detaljplanerna.  

Det kan bli höga kostnader kopplade till denna plan och det är därför extra 

viktigt att påpeka att exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och 

dess genomförande.  
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Sandared, Viken 4:1, 20180821 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 6:1 och 

Sandared 1:70 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.        

Datum 

2019-02-13 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00626 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

Datum 

2019-02-07 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00626 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 6:1 och 

Sandared 1:70  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.         

Ärendet i sin helhet 

Två planbeskedsansökningar i anslutning till varandra har kommit in i 

Sandared. Både ligger på den västra sidan om Sandared nära Viaredssjön. Idag 

består området av två industrifastigheter, men båda sökanden vill bygga 

bostäder och eventuellt kontor och är intresserad av samarbete och helhetstänk. 

Sandared, Sjömarken är utpekat som serviceorter i översiktsplanen och 

eftersom de två sökanden vill bygga lägenheter som väl kompletterar den större 

mängden av enfamiljshus i området, så ligger ansökan i linje med 

översiktsplanen. För att Viken 6:1 ska kunna bli av så behöver Göteborgsvägen 

flyttas till den gamla sträckningen längs med järnvägen. Det är viktigt att 

området förbinds med cykel och gångväg till Sandareds centrum. 

Huvudmannaskap för en eventuell strandpromenad behöver utredas under 

planarbetet.  

Det finns både möjligheter och svårigheter med planen. En av de största 

svårigheterna är att Göteborgsvägen som går längs sjökanten behöver flyttas till 

vägens gamla sträckning längs järnvägen. Det kan bli både dyrt och ta lång tid 

eftersom det är Trafikverkets väg. En annan problematik som kan uppstå är 

förorenat mark eftersom de industrier som har varit här tidigare har hanterat 

farliga kemikalier. Strandskyddet återinträder när gamla planer upphävs, vilket 

kan bli ett problem, men risken för det är inte så stor. Möjligheterna med en ny 

utformning av området och en flyttning av vägen bedöms som mycket positiv. 

Dels kan man göra området tillgängligt och attraktivt för boende runt om, det 

skulle även bli lättare att promenera och cykla in till Sandareds centrum. En ny 

vägsträcka kan även bidra till att hastigheten in i Sandared blir lägre.    

Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att ändra detaljplanerna. 

Det kan bli höga kostnader kopplade till denna plan och det är därför extra 

viktigt att påpeka att exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och 

dess genomförande.  
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Sandared, Viken 6:1 och Sandared 1:70, 

20180906 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 











Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - mer stad längs Viskan 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen antar Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs 

Viskan. 

Datum 

2019-02-12 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00821 3.1.1.5 Programområde 04 

Handläggare: Sebastian Andersson 

Datum 

2019-02-07 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP3 

Yttrande till SP 3 har tillkommit sist i ärendet



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00821 3.1.1.5 

  

 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - mer stad längs Viskan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs 

Viskan. 

Sammanfattning 

Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden 

vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn på planering och 

utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den 

kompletterar översiktsplanen med en utbyggnadsordning för utpekade områden 

och kommer utgöra ett underlag för prioriteringar. Utbyggnadsstrategin riktar 

sig till alla som vill vara med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata 

aktörer. Strategin ska följas upp som en del av den årliga uppföljningen av 

kommunens översiktsplanering.  

Strategin remitterades till kommunala förvaltningar och 

näringslivsorganisationer under november 2018 - februari 2019 och tillstyrktes i 

samtliga remissvar. De synpunkter som inkom har i vissa delar lett till 

justeringar i dokumentet, vilket framgår av bifogad remissammanställning.             

Ärendet i sin helhet 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. 

Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. 

Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 

möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 

levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras till 

attraktiva lägen. 

Översiktsplan för Borås pekar ut ett antal områden i staden som kan rymma 

många nya bostäder och samtidigt integreras i den centrala stadsmiljön. Här 

finns potential till spridning av innerstadskvaliteter som arbetsplatser, handel, 

kultur och nöjen. Förutsättningarna är särskilt goda i de områden och stråk som 

ligger utmed Viskan. Stadsutveckling kräver helhetstänk, där stråk och områden 

binder samman stadsdelar och mellanrummen i staden utnyttjas bättre. Det 

krävs också att alla aktörer som medverkar i stadsutvecklingen delar en 

gemensam målbild av vilka steg som ska tas och när.  

Det finns därför ett behov av att precisera en utbyggnadsordning för 

översiktsplanens utvecklingsområden. Syftet med utbyggnadsstrategin är att 
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tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var 

det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en 

långsiktig vilja om hur staden ska utvecklas, var nya bostäder och offentlig 

service byggs samt var nya behov uppstår kan kommunen ligga steget före och 

utveckla staden i en takt som ekonomi och resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin 

kommunicerar kommunens vilja till omvärlden och ger invånare, näringsliv och 

andra aktörer möjlighet att fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunens 

översiktsplanering, vilket framgår av Översiktsplan för Borås. Löpande 

uppföljning öppnar upp för att se utvecklingsmönster över tid. Utifrån dessa 

kan kommunen bedöma om utvecklingen följer uppsatta mål och 

planeringsinriktningar. Det är en viktig del i att bedöma översiktsplanens 

styrverkan och aktualitet. I och med Utbyggnadsstrategin preciseras planeringen 

för centrala staden, och dess efterlevnad och effekter behöver utvärderas över 

tid. Utbyggnadsstrategin ska därför följas upp som en del i uppföljningen av 

kommunens översiktsplanering. Denna uppföljning ska ske årligen.  

Förslaget till Utbyggnadsstrategi var på remiss under tiden november 2018 till 

februari 2019. Totalt besvarades remissen av 16 instanser, varav 15 tillstyrker 

förslaget och 1 har ingen erinran. De flesta remissinstanser har lämnat 

synpunkter, varav följande har lett till justeringar inför antagande: 

 Vikten av att hantera trafik- och infrastrukturfrågor kopplat till 

Utbyggnadsstrategins föreslagna stadsutveckling och befolkningstillväxt 

förtydligas. Flera remissinstanser påpekar behovet av att lösa 

kapacitetsproblem i lokalt och övergripande vägnät. Detta hanteras 

inom ramen för pågående arbete med en trafikplan för Borås, vilket 

sker under Kommunstyrelsen. Antagandehandlingen förtydligar detta.  

  Uppföljningen av Utbyggnadsstrategin förtydligas. I remisshandlingen 

var uppföljningsförfarandet vagt beskrivet. I antagandehandlingen 

tydliggörs att uppföljningen ska vara en del i processen att årligen följa 

upp kommunens översiktsplanering, enligt beskrivningen ovan. 

 Därutöver har vissa redaktionella justeringar gjorts i 

antagandehandlingen.  

Alla synpunkter behandlas i bifogad remissammanställning.  

 

Utbyggnadsstrategin är i och med remissprocessen förankrad hos både den 

kommunala organisationen och i det lokala näringslivet. 

Beslutsunderlag 

1. Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan (antagandehandling), 

2019-02-06 

2. Remissammanställning, 2019-02-06   
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Tekniska nämnden 

3. Miljö- & konsumentnämnden 

4. Fritids- & folkhälsonämnden 

5. Lokalförsörjningsnämnden 

6. Förskolenämnden 

7. Grundskolenämnden 

8. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

9. Vård- & äldrenämnden 

10. Arbetslivsnämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Kulturnämnden 

13. AB Bostäder 

14. Borås Energi- & Miljö 

15. Borås Elnät 

16. Fastighetsägarna  

17. Borås näringsliv  

18. Centrumfastigheter i Borås  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



1Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Mer stad längs Viskan              Antagandehandling



2

Innehåll 
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Sammanfattning

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som vill vara 
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 
att uppnå Vision 2025.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti-
viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg-
gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.  

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Avgränsning och förutsättningar

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads-
ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över-
siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över-
siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp årligen som en del i uppföljningen av den översiktliga 
planeringen. Den är ett levande dokument som ger utrymme för ompriorite-
ringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att successivt flytta 
utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad markan-
vändning gentemot översiktsplanen.

 

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ-
den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua-
lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Syfte

1

    
   

 Utbyggnadsstrategi  2018-2035
  Mer stad längs Viskan
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk
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Översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut-
byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts-
planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo-
städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
  

Styrkan kommer inifrån

Genom att staden växer inifrån och ut 
kan mark och infrastruktur utnyttjas 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och 
nya områden integreras i den redan 
byggda miljön.

Koncentrerat och 
sammanbundet

Täthet och variation i bebyggels-
en skapar attraktiva gaturum samt 
utvecklar stråkens stadsmässighet. Be-
byggelsen koncentreras utmed stråk, 
runt hållplatslägen och stadsdelstorg, 
som ger tillgänglighet och närhet till 
vardagens funktioner.  

Tätt och mixat

I staden blandas bostäder, handel, 
samhällsservice, parker, mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verk-
samheter, som skapar liv och rörelse 
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss, 
cykel och gång

Kollektivtrafiken utvecklas i takt med 
att ny bebyggelse tillkommer, som 
bidrar till ett effektivare och robustare 
nät. Gång- och cykelnätet binder sam-
man i staden som främjar vardagsmo-
tion och hälsosamma livsmiljöer.

Viskan och textilen 
synliggörs i staden

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in-
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 
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Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035

Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö-
sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut  
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 
människor.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till 
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 
och Gässlösa utnyttjas. Bostadsförsörjningen ska präglas av en mångfald 
av bostäder av olika typer, storlek och upplåteslseform, till gagn för olika 
grupper. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar med mindre 
bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller exploatering 
av lucktomter men även utveckling av stationsområdet och kopplingar till 
Norrby. 

I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvägen samt östra delen av 
Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering som ger mer blandstad. I 
kombination med områdets evenemangs- och idrottsanläggningar är förutsätt-
ningarna goda för en livskraftig stadsdel. 

Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet bedöms kunna rymma 
många nya bostäder. Där handlar det både om kompletteringar utmed stråket 
och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avloppsreningsverket är avvecklat.  

Stråk och områden bildar helheten

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads-
resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg-
gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför-
bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri-
geförhandlingen. 
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Service för enkelt vardagsliv

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala 
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs 
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på plane-
ring, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden 
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya 
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, 
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det be-
hov som uppstår när innerstaden växer.  

Fungerande trafik och mobilitet 

Borås Stad ska leda och driva en stadsutveckling som tillgodoser ett ökat mo-
bilitetsbehov samtidigt som trafikens negativa effekter på stadsmiljön minime-
ras. En tätare stad skapar goda förutsättningar för mer gång, cykel och kollek-
tivtrafik, och bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö med mindre trängsel, buller 
och utsläpp. En övergång till högre andel hållbara transportslag kommer kräva 
aktivt arbete i både planerings- och genomförandeskeden samt av aktörer på 
olika nivåer. Lokalisering av bebyggelse och funktioner ska ske inom nåbara 
avstånd för fotgängare och cyklister. Gator och vägar behöver utformas på ett 
sätt som uppmuntrar till gång och cykling. Kollektivtrafikstråken måste vara 
tydliga och effektiva. 

Även med fler yteffektiva transporter kommer en befolkningsökning i cen-
trala staden öka belastningen på bilvägnätet. Särskilt i utvecklingsområdena 
kommer strukturen behöva ses över och anpassas till en blandstadsmiljö med 
fler gående, cyklister, bussar och bilar. Åtgärder och kompletteringar kommer 
behövas både i den lokala gatustrukturen och i det övergripande vägnätet, så 
att det kan möta en växande befolkning. Strategisk trafikplanering ska gå hand 
i hand med planeringen av bebyggelse- och stadsutveckling.  

Det textila arvet lever vidare 

Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed 
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kun-
skapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och 
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser 
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher. 
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska tas tillvara för nya arbetsplatser 
och inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder 
och arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och 
skapar underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverk-
samheter. 

Viskan är ryggraden

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Den är ett rekreations-
stråk för vistelse och upplevelser. Den är också ett viktigt grönt stråk med 
höga naturvärden och ekosystemtjänster. Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där det finns möjlighet till aktiviteter. Staden 
har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, 
utvecklas och skapas. Precis som bebyggelsen bildar de gröna platserna ett 
sammanhängande parkstråk genom innerstaden. Viskan och parkerna blir 
hela stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan 
mötas.
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Utbyggnadsstrategins effekter

Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från  Borås Vision  
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har om-
råden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbygg-
nadsstrategins bedömningar och prioriteringar. 

Utveckla mellanrummen och 
binda samman staden inifrån och ut

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut. 
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman 
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet 
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid 
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner, 
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydli-
gare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla 
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer 
sammanhållen struktur när staden växer. 

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan 
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig 
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en min-
dre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer 
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en 
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljö-
er, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera.  Den 
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna 
runt Viskanstråket 

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av 
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som 
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upp-
levelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med 
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses 
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, 
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas längs 
med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande grönstråk när stadens 
växer från norr till söder. 

Starkare näringsliv med textil och handel 

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna 
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av 
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens 
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet 
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla 
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensi-
va arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler 
timmar på dygnet. 
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Genomförande och fortsatt arbete 

Programstudier på områdesnivå

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta 
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan 
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer 
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver 
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av 
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden 
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och de-
taljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturpla-
ner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är nor-
malt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver 
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Det pågående arbetet med en trafikplan för Borås Stad kommer ta hänsyn till 
den trafikalstring som Utbyggnadsstrategins inriktning skapar i form av nya 
bostäder, arbetsplatser och handel i centrala staden. Trafikalstringen kommer 
att räknas med i den framtidsbild som görs i Trafikplanen för staden. Den 
trafiksimulering som görs i Trafikplanen är ett verktyg för att hitta rätt balans i 
den gatustruktur som kommer växa fram och knyta samman med övriga delar 
av staden. 

Rådighet över marken

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen. 
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möj-
ligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden, 
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som mar-
kägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen 
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav 
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov. 
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för 
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig 
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av 
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med 
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hante-
ring av markärenden

Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera 
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden. 
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter 
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som 
håller fast vid strategin över tid. 
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruk-
tur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna 
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer 
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och 
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel. 

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer 
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man 
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under 
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan för-
valtningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom 
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra 
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan 
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur för-
utsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna 
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer. 
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspek-
tiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre 
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så 
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden 
identifiera viktig information. 

Dialog

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna 
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid, 
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framti-
den. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas 
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och 
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås. 

Fortsatt arbete

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt 
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som 
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Bor-
ås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från 
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges 
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisa-
tionen ska formas under 2019.
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Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av 
Borås och fungerar som stöd i fortsatt arbete ska den följas upp regelbundet. 
I Översiktsplanen finns ett tydligt uppdrag för uppföljning. För att få en hel-
hetsbild för hela kommunen ska uppföljningen göras genom det uppdraget. 
Utbyggnadsstrategin ska följas upp som en del i det arbetet. För att tydligt 
kunna se mönster är det viktigt att utvärderingen redovisas utifrån de olika 
geografiska områdena i Översiktsplanen. Dessa geografiska områden ska även 
kompletteras med Utbyggnadsstrategins område. 

Syftet är att dels att följa upp hur pågående stadsbyggnads- och planeringsar-
bete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid behov justera priorite-
ringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma om Översiktsplanen 
och Utbyggnadsstrategin är aktuella. Nya frågor väcks och förutsättningar för-
ändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinuerlig översiktsplanering. 
Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet ansvarar för uppfölj-
ningsarbetet som ska ske årligen i bred samverkan med andra förvaltningar. 
 

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver plane-
ringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer. 

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och 
teknisk försörjning

Arbetsplatser
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Utbyggnadsstrategi 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Nämnden är positiv till det sammanhängande 

gröna stråket genom staden, men betonar samtidigt vikten av att säkerställa 

större aktivitetsytor. Nämnden påpekar också att Norrby inte får glömmas bort 

utan integreras parallellt med övriga utvecklingsområden. Knallelands 

föreningsliv och arenor bör nämnas i Utbyggnadsstrategin.  

Kommentar: Dokumentet kompletteras med förtydligande om Norrby samt att 

Knalleland också är ett område för idrotts- och evenemangsaktiviteter.  

Förskolenämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Det är viktigt att utbudet av förskoleplatser möter 

det behov som uppstår när staden växer. Vid utarbetandet av mer detaljerade 

planer och åtgärdsförslag vill Förskolenämnden därför i ett tidigt skede 

involveras i processen.  

Kommentar: Noteras.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker samt påpekar behovet av en centralt belägen gymnasieskola.  

 

Kulturnämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Nämnden menar att det behövs förtydliganden om 

den befintliga bebyggelsens betydelse för stadsutvecklingen, samt att 

nyexploateringar ska förhålla sig till Borås Stads Kulturmiljöprogram. Man 

önskar också tydligare beskrivningar av arkitektonisk kvalitet samt att konst och 

kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen. Dessutom menar man 

antikvariska undersökningar bör läggas till i avsnittet om kommande 

utredningar. Slutligen påpekas att den nya organisation som ska driva fortsatta 

stadsutvecklingsprocesser bör involvera antikvarisk- och kulturkompetens. 

Kommentar: Utbyggnadsstrategin pekar ut en riktning för stadens 



Borås Stad 
  Sida 

2(6) 

 

 

utvecklingsområden. Syftet är att komplettera redan gjorda ställningstaganden 

med en tydligare tidsdimension. I Översiktsplan för Borås och i Borås Stads 

Kulturmiljöprogram finns kunskap och ställningstaganden om hur 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska beaktas. Det är därmed inte nödvändigt 

att komplettera Utbyggnadsstrategin på dessa teman. När det kommer till 

kulturhistoriska- och antikvariska inventeringar ingår detta i fortsatt arbete med 

program och planer för stadens utvecklingsområden.  

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Nämnden ser positivt på förslaget till 

utbyggnadsstrategin för staden. Att prioritera områden där befintlig 

infrastruktur och service kan utnyttjas ger goda förutsättningar för en snabbare 

utveckling. Bland annat genom att skapa hög attraktivitet för såväl offentliga 

som privata aktörer. Nämnden vill dock påpeka att stadens utbyggnad kommer 

att påverka övriga orter i kommunen varför en tidig analys av dessa 

konsekvenser bör genomföras.  

 

Kommentar: Översiktsplanen beskriver att utveckling ska ske i hela kommunen, 

bl.a. genom fokus i både staden och serviceorterna. Utbyggnadsstrategin belyser 

inriktningen för centrala staden, vilket inte omöjliggör utveckling i andra orter.  

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Nämnden anser att tidplanen för Gässlösa är för 

optimistisk, med hänvisning till det omfattande inventerings- och 

saneringsarbetet som krävs på de förorenade ytorna i området. Inventeringen 

beräknas pågå ca 4 år och med Utbyggnadsstrategins tidplan riskerar man att 

inte kunna dra nytta av det arbetet.  

Vidare anser nämnden att Viskans betydelse som grönt stråk behöver 

förtydligas. En omvandling till parkstråk är inte tillräckligt, utan även åtgärder 

krävs som stärker den biologiska mångfalden. Det ställer krav på framtida 

utformning.  

Nämnden menar att Gässlösas avgränsning som utvecklingsområde behöver 

tydliggöras.  

Slutligen påpekar nämnden att avsnittet om uppföljning är generellt hållet och 

att det är svårt att utläsa vilken metodik som kommer användas vid uppföljning.  

Kommentar: Tidplanen i Utbyggnadsstrategin är översiktlig och kan behöva 

anpassas i takt med att mer kunskap framkommer om Gässlösas 

förutsättningar. Sanering av förorenad mark är helt nödvändigt för att kunna 

bygga bostäder i området, och därmed kommer ingen stadsutveckling kunna 

ske utan att åtgärder har genomförts. Förslagsvis justeras tidplanen vid behov i 

samband med den årliga uppföljningen.  

Dokumentet kompletteras med förtydliganden om Viskans betydelse för 

naturvärden. 
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Vad gäller Gässlösas avgränsning utgår Utbyggnadsstrategin från de 

avgränsningar som gjorts i översiktsplanen. Det är upp till det fortsatta 

utrednings- och planarbetet att avgränsa området i detalj. 

 

När det kommer till uppföljning av Utbyggnadsstrategin kompletteras 

antagandehandlingen med en tydligare beskrivning av att denna ska ske årligen 

som en del i uppföljningen av kommunens översiktsplanering. Hur detta ska 

ske får avgöras i fortsatta processer.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på 

dokumentet och tillstyrker dokumentet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 

utbyggnadsstrategin kommer att leda till bättre stadsbyggnad samt bättre 

stadsbyggnadsprocesser för nämnden, staden, allmänheten och exploatörer. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot det fortsatta arbetet med 

programstudier på områdesnivå och den nya organisationen med processledare.  

 

Kommentar: Noteras.  

 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Sociala omsorgsnämnden noterar att det i 

dokumentet saknas angivet något om bostäder för personer med 

funktionsnedsättning. Bostäder för denna målgrupp bör absolut också betonas i 

strategin. Sociala omsorgsnämnden anser att ett tillägg bör infogas, på sidan 8 

under rubriken ”Service för enkelt vardagsliv”, angående bostäder för personer 

med funktionsnedsättning, i avsnittet där förskolor och äldreboenden nämns.  

Sociala omsorgsnämnden vill också betona att i alla delar alltid ha ett 

tillgänglighetsperspektiv, både fysiskt och kognitivt.  

 

Kommentar: Dokumentet förtydligas med att planeringen ska verka för en 

mångfald av bostäder av olika typ, storlek och upplåtelseform till gagn för olika 

grupper. 

  

Tekniska nämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Nämnden betonar vikten av att kommunen i 
egenskap av markägare driver en aktiv markpolitik för att styra markanvändning 
och utvecklingen i önskad riktning.  
 

Kommentar: Noteras.  
 

Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker med synpunkter. Fler bostäder som möter efterfrågan för äldre är en 

viktig utmaning för samhällsplaneringen. Efterfrågan på bostäder för äldre finns 

i hela Borås Stad, vilket gör sammanlänkade stråk mellan orterna och 

stadskärnan än viktigare. Vård- och äldrenämnden ser positivt på förslag till 

utbyggnadsstrategi då efterfrågan på centralt belägna bostäder för äldre, särskilt 

trygghetsbostäder, är stort. Trygghetsbostäder behöver byggas i lägen där det 
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finns bra service, samt tillgång till kollektivtrafik och mötesplatser. I 

utbyggnadsstrategin uppges att kommunen i tidiga skeden ska säkerställa att 

såväl offentlig som kommersiell service, bland annat äldreboenden, möter det 

behov som uppstår när innerstaden växer. Vård- och äldrenämnden har i 

yttrande 2017-07-30 över Borås Stads översiktsplan, påtalat att det behövs två 

nya vård- och omsorgsboenden inom fem respektive tio års tid. Framförallt 

behövs boenden för personer med demenssjukdom. De nya vård- och 

omsorgsboendena behöver inte byggas i centralorten, men det är viktigt att de 

byggs där det finns goda kommunikationsmöjligheter i form av kollektivtrafik. 

Det är också viktigt med en fin utemiljö vid vård- och omsorgsboenden, där de 

boende kan röra sig på ett tryggt och säkert sätt. Det är alltså lämpligare att 

bygga lägre hus, än att bygga vård- och omsorgsboende på höjden inne i 

stadskärnan.  

Kommentar: Utbyggnadsstrategin nämner äldreboenden som en kommunal 

servicefunktion som ska ingå i fortsatt planering. Nämndens förtydligande om 

förutsättningarna för vård- och äldreboenden är ett viktigt kunskapsunderlag i 

fortsatta planeringsprocesser.  

Arbetslivsnämnden 

Inget svar.  

Grundskolenämnden 

Inget svar.  

 

Bolag 

 

AB Bostäder 

AB Bostäder i Borås ställer sig positiv till utbyggnadsstrategin för Borås. Vi ser 

vikten av att Borås fortsatta utveckling sker i samverkan mellan berörda 

exploateringsparter, för att nå stadens övergripande mål med 7-8000 

nyproducerade bostäder fram till 2035. Att stärka blandstaden med en bra mix 

av olika upplåtelseformer i den fortsatta utbyggnaden och förtätningen av 

staden är av stor vikt. Redan nu behöver Borås Stad prioritera en utbyggnad av 

trafiklederna runt staden, för att avlasta dom centrala delarna och därmed 

möjliggöra en ökad förtätning av fler bostäder i centrum.  

Kommentar: Dokumentet förtydligas vad gäller utredningar av trafik- och 

infrastrukturåtgärder kopplat till stadens utveckling.  

Borås Elnät AB 

Ingen erinran. Bolaget är positivt till en utbyggnadsstrategi.  

Borås Energi och Miljö AB 

Tillstyrker med synpunkter. Positiva till strategins tankar om mer byggnation 

utmed Viskan. Positivt ur energiförsörjningssynpunkt. BEM noterar att 

exploatering på Gässlösa kan vara möjligt inom en treårsperiod. För Ryaverket 

(Getängen) finns däremot ingen plan för avveckling i nuläget.   

Kommentar: Noteras. 
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Borås Kommuns Parkerings AB 

Inget svar.  

Industribyggnader i Borås AB 

Inget svar.  

 

Externa remissinstanser  

 

Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna ser det mycket positivt att staden med tydlig viljeinriktning 

visar var och i vilken takt staden förväntas växa, detta ger ett bra underlag för 

långsiktiga investeringsbeslut. Vi menar dock att det är av stor vikt att en 

trafikplan, kopplas till utbyggnadstrategin samt att konkreta 

infrastruktursatsningar redan nu börjar genomföras för att säkerställa att 

framtidens trafik kommer att fungera på ett tillfredställande sätt.  

 

Kommentar: Dokumentet förtydligas vad gäller utredningar av trafik- och 

infrastrukturåtgärder kopplat till stadens utveckling.    

 

Centrumfastigheter i Borås 

CiB ser positivt på Utbyggnadsstrategin och den tydliga inriktningen för 

centrala staden. Samtidigt lämnas synpunkter på sådant som kan utvecklas i 

dokumentet. CiB anser att det saknas en tydlig strategi för hur trafik och 

infrastruktur ska utvecklas. Bland annat efterlyses tydligare planering för 

parkeringar och en ringled för genomgående trafik. Vidare önskar man större 

flexibilitet när det gäller fastigheters användningsområden, med hänvisning till 

snabba förändringar i marknadens efterfrågan. Kommunens handläggning av 

förändrad användning bör anpassas för att snabbt kunna möta efterfrågan. 

Slutligen efterlyser CiB en tydligare målsättning för var, när och hur mycket 

offentliga service som ska utvecklas i olika stadsdelar. Kommunen har 

möjlighet att tidigt visa sin investeringsvilja och få övriga aktörer på marknaden 

att följa med. En framtida utbyggnadsstrategi bör också inkludera villkoren för 

att bedriva handel, för en mer levande stadskärna. 

Kommentar: Utbyggnadsstrategins ska i huvudsak tydliggöra vilka prioriteringar 

som ska ligga till grund för fortsatt planering. Den håller sig därmed på en 

övergripande nivå och tar inte ställning till enskilda planeringsaspekter, såsom 

gator, vägar, eller fastighetsanvändning. Däremot är dessa frågor av stor vikt 

när de utpekade områdena i strategin planeras mer i detalj. Synpunkterna 

synliggör det lokala näringslivets perspektiv på stadens utveckling och kommer 

vara värdefulla i dessa kommande planeringsskeden. 
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När det gäller trafik- och infrastrukturfrågor hanteras dessa inom ramen för 

pågående arbete med en trafikplan för staden. Detta kommer förtydligas till 

antagandehandlingen av Utbyggnadsstrategin.   

Borås näringsliv 

Borås Näringsliv är positiva till stadens utbyggnadsstrategi och tycker det är bra 

att översiktsplanen förtydligas. Vi är också mycket positiva till det fortsatta 

arbetet som beskrivs med en processledare som ska tillsättas. 

Vi har idag en god samverkan med staden och vi vill bara med detta korta 

yttrande uttrycka vår önskan och vilja att samverka med staden i den fortsatta 

processen. Vi vill och kan vara länken i att näringslivet kan och blir delaktiga i 

vår stads fortsatta utbyggnad. 

Kommentar: Noteras.  

 

Sammanfattande bedömning 

Totalt besvarades remissen av 16 instanser, varav 15 tillstyrker förslaget och 1 

meddelar att de inte har någon erinran. De synpunkter som inkommit har i 

vissa delar lett till justeringar till antagandehandlingen. Dessa framgår av 

skrivelsen till kommunstyrelsens antagandebeslut. Därutöver har vissa 

redaktionella justeringar gjorts till antagandet.  

 



Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
033 353643 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00146 3.5.1.25 

Yttrande över remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad 

längs Viskan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissen: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs 

Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av byggnation av 

skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta med 

barnperspektivet.

Sammanfattning  

Grundskolenämnden godkänner remissen: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs 

Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av byggnation av 

skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta ur barnperspektivet. De 

funktioner som barnen behöver i staden bör ligga samlade, i anslutning till 

skolan tex bibliotek, idrottshall, fritidsgård samt plats för lek och rekreation. 

Barnen ska själva kunna ta sig säkert till och från skola/fritidshem samt kunna 

besöka andra funktioner i närområdet. 

Grundskolenämnden önskar att vid planering av nya detaljplaner för bostäder 

även avsätter en plats/tomt för skola och andra funktioner som är lämplig ur 

barnperspektivet.     

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna remissen: Utbyggnadsstrategi - mer 

stad längs Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av 

byggnation av skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta ur 

barnperspektivet. De funktioner som barnen behöver i staden bör ligga 

samlade, i anslutning till skolan tex bibliotek, idrottshall, fritidsgård samt plats 

för lek och rekreation. Barnen ska själva kunna ta sig säkert till och från skola/

fritidshem samt kunna besöka andra funktioner i närområdet. 

Grundskolenämnden önskar att vid planering av nya detaljplaner för bostäder 

även avsätter en plats/tomt för skola och andra funktioner som är lämplig ur 

barnperspektivet.  

Texten är tagen ur Utbyggnadstrategin sid XX ”7 000 – 8 000 nya bostäder 

innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala staden. Bostaden är inte bara 

byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs för ett gott boende och ett enkelt 

vardagsliv. Det ställer höga krav på planering, utbyggnad och drift av offentlig 
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service. Kommunen ska i tidiga skeden säkerställa att såväl offentlig som 

kommersiell service finns på plats när nya bostäder etableras. Utbudet av 

förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, idrotts- och rekreationsområden 

samt teknisk infrastruktur ska möta det behov som uppstår när innerstaden 

växer.”  

Grundskolenämnden menar att en förtätning av innerstaden och därmed en 

ökning av nya invånare innebär en stor ökning även på elevflöden till befintliga 

skolor i innerstaden. Skolorna i innerstaden är redan fyllda med elever och 

enligt prognos så ökar elevflödena. Vid planering av förtätning bör man se över 

om tomter eller andra lokaler finns för skoländamål i innerstaden.  

Boverket har publicerat en rapport kring kommuners anpassning till skolvalet 

och urbana stadsbyggnadsprinciper. Denna rapport beskriver viktiga aspekter 

kring stadsplanering och placering av skolor med det obligatoriska skolvalet 

som grund. Mer information: 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/skolans

-nya-plats-i-staden.pdf. 

Beslutsunderlag 

1. Boverkets publikation, Skolans nya plats i staden, Kommuners anpassning till 

skolvalet och urbana stadsbyggnadsprinciper. 

2. Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan. 

                                

Samverkan 

Information i FSG, 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/skolans-nya-plats-i-staden.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/skolans-nya-plats-i-staden.pdf


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Förtäta 

Borås stadskärna! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad.  

 

 

 

 

Datum 

2019-02-12 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2014-00518 212 Programområde 04 

Handläggare: Sebastian Andersson 
 

Datum 

2019-02-07 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00518 212 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Motion: 

Förtäta Borås stadskärna! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.             

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-

18 lämnat in förslaget att Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett tillägg 

till Översiktsplanen för hur stadskärnans invånarantal ska kunna tredubblas 

till 2025, utifrån Vision 2025.        
 
Kommunfullmäktige antog 2018-04-12 Översiktsplan för Borås. Bland 
översiktsplanens huvuddrag ingår ett tydligt utvecklingsfokus i centrala staden, 
där förtätning med fler bostäder, arbetsplatser, handel och service ska 
prioriteras. I översiktsplanen har definitionen av stadskärnan vidgats till att 
utöver rutnätsstaden också inkludera bl.a. Nedre Norrby samt stråket norrut 
mot Knalleland.  
 
2019-03-04 antog Kommunstyrelsen Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs 
Viskan, som utgör ett komplement till översiktsplanen. Strategin lägger fast en 
inriktning för centrala stadens tillväxt fram till 2035. I strategin anges att hälften 
av kommunens beräknade bostadsbyggande ska lokaliseras i centrala staden, 
som bl.a. inkluderar Borås stadskärna. Dessa 7000-8000 bostäder innebär såväl 
en förtätning av stadskärnan som en omvandling av Gässlösa och Getängen till 
blandstad.  
 
Sammantaget innebär strategin en tredubbling av stadskärnans befolkning, samt 
en vidgning av den upplevda stadskärnan, genom att nya centrala stadsdelar 
utvecklas och integreras i den centrala miljön. I Utbyggnadsstrategin definieras 
Stadskärnan (inklusive Nedre Norrby), Knalleland och Gässlösa som en 
framtida potentiell sammanhållen innerstad.  
 
Kommunstyrelsen anser att syftet med motionen om en tätare stadskärna 
tillgodoses genom Översiktsplan för Borås samt Utbyggnadsstrategin.  
    

Beslutsunderlag 

1. Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Förtäta Borås stadskärna! 2014-06-18 
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2. Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan, 2019-02-06 

  

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Sammanfattning

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som vill vara 
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 
att uppnå Vision 2025.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti-
viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg-
gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.  

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Avgränsning och förutsättningar

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads-
ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över-
siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över-
siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp årligen som en del i uppföljningen av den översiktliga 
planeringen. Den är ett levande dokument som ger utrymme för ompriorite-
ringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att successivt flytta 
utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad markan-
vändning gentemot översiktsplanen.

 

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ-
den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua-
lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Syfte

1

    
   

 Utbyggnadsstrategi  2018-2035
  Mer stad längs Viskan
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk
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Översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut-
byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts-
planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo-
städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
  

Styrkan kommer inifrån

Genom att staden växer inifrån och ut 
kan mark och infrastruktur utnyttjas 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och 
nya områden integreras i den redan 
byggda miljön.

Koncentrerat och 
sammanbundet

Täthet och variation i bebyggels-
en skapar attraktiva gaturum samt 
utvecklar stråkens stadsmässighet. Be-
byggelsen koncentreras utmed stråk, 
runt hållplatslägen och stadsdelstorg, 
som ger tillgänglighet och närhet till 
vardagens funktioner.  

Tätt och mixat

I staden blandas bostäder, handel, 
samhällsservice, parker, mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verk-
samheter, som skapar liv och rörelse 
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss, 
cykel och gång

Kollektivtrafiken utvecklas i takt med 
att ny bebyggelse tillkommer, som 
bidrar till ett effektivare och robustare 
nät. Gång- och cykelnätet binder sam-
man i staden som främjar vardagsmo-
tion och hälsosamma livsmiljöer.

Viskan och textilen 
synliggörs i staden

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in-
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 
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Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035

Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö-
sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut  
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 
människor.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till 
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 
och Gässlösa utnyttjas. Bostadsförsörjningen ska präglas av en mångfald 
av bostäder av olika typer, storlek och upplåteslseform, till gagn för olika 
grupper. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar med mindre 
bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller exploatering 
av lucktomter men även utveckling av stationsområdet och kopplingar till 
Norrby. 

I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvägen samt östra delen av 
Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering som ger mer blandstad. I 
kombination med områdets evenemangs- och idrottsanläggningar är förutsätt-
ningarna goda för en livskraftig stadsdel. 

Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet bedöms kunna rymma 
många nya bostäder. Där handlar det både om kompletteringar utmed stråket 
och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avloppsreningsverket är avvecklat.  

Stråk och områden bildar helheten

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads-
resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg-
gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför-
bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri-
geförhandlingen. 
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Service för enkelt vardagsliv

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala 
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs 
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på plane-
ring, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden 
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya 
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, 
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det be-
hov som uppstår när innerstaden växer.  

Fungerande trafik och mobilitet 

Borås Stad ska leda och driva en stadsutveckling som tillgodoser ett ökat mo-
bilitetsbehov samtidigt som trafikens negativa effekter på stadsmiljön minime-
ras. En tätare stad skapar goda förutsättningar för mer gång, cykel och kollek-
tivtrafik, och bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö med mindre trängsel, buller 
och utsläpp. En övergång till högre andel hållbara transportslag kommer kräva 
aktivt arbete i både planerings- och genomförandeskeden samt av aktörer på 
olika nivåer. Lokalisering av bebyggelse och funktioner ska ske inom nåbara 
avstånd för fotgängare och cyklister. Gator och vägar behöver utformas på ett 
sätt som uppmuntrar till gång och cykling. Kollektivtrafikstråken måste vara 
tydliga och effektiva. 

Även med fler yteffektiva transporter kommer en befolkningsökning i cen-
trala staden öka belastningen på bilvägnätet. Särskilt i utvecklingsområdena 
kommer strukturen behöva ses över och anpassas till en blandstadsmiljö med 
fler gående, cyklister, bussar och bilar. Åtgärder och kompletteringar kommer 
behövas både i den lokala gatustrukturen och i det övergripande vägnätet, så 
att det kan möta en växande befolkning. Strategisk trafikplanering ska gå hand 
i hand med planeringen av bebyggelse- och stadsutveckling.  

Det textila arvet lever vidare 

Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed 
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kun-
skapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och 
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser 
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher. 
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska tas tillvara för nya arbetsplatser 
och inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder 
och arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och 
skapar underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverk-
samheter. 

Viskan är ryggraden

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Den är ett rekreations-
stråk för vistelse och upplevelser. Den är också ett viktigt grönt stråk med 
höga naturvärden och ekosystemtjänster. Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där det finns möjlighet till aktiviteter. Staden 
har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, 
utvecklas och skapas. Precis som bebyggelsen bildar de gröna platserna ett 
sammanhängande parkstråk genom innerstaden. Viskan och parkerna blir 
hela stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan 
mötas.
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Utbyggnadsstrategins effekter

Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från  Borås Vision  
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har om-
råden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbygg-
nadsstrategins bedömningar och prioriteringar. 

Utveckla mellanrummen och 
binda samman staden inifrån och ut

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut. 
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman 
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet 
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid 
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner, 
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydli-
gare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla 
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer 
sammanhållen struktur när staden växer. 

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan 
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig 
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en min-
dre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer 
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en 
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljö-
er, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera.  Den 
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna 
runt Viskanstråket 

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av 
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som 
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upp-
levelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med 
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses 
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, 
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas längs 
med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande grönstråk när stadens 
växer från norr till söder. 

Starkare näringsliv med textil och handel 

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna 
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av 
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens 
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet 
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla 
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensi-
va arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler 
timmar på dygnet. 
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Genomförande och fortsatt arbete 

Programstudier på områdesnivå

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta 
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan 
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer 
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver 
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av 
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden 
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och de-
taljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturpla-
ner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är nor-
malt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver 
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Det pågående arbetet med en trafikplan för Borås Stad kommer ta hänsyn till 
den trafikalstring som Utbyggnadsstrategins inriktning skapar i form av nya 
bostäder, arbetsplatser och handel i centrala staden. Trafikalstringen kommer 
att räknas med i den framtidsbild som görs i Trafikplanen för staden. Den 
trafiksimulering som görs i Trafikplanen är ett verktyg för att hitta rätt balans i 
den gatustruktur som kommer växa fram och knyta samman med övriga delar 
av staden. 

Rådighet över marken

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen. 
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möj-
ligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden, 
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som mar-
kägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen 
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav 
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov. 
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för 
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig 
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av 
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med 
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hante-
ring av markärenden

Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera 
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden. 
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter 
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som 
håller fast vid strategin över tid. 
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruk-
tur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna 
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer 
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och 
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel. 

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer 
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man 
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under 
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan för-
valtningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom 
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra 
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan 
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur för-
utsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna 
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer. 
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspek-
tiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre 
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så 
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden 
identifiera viktig information. 

Dialog

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna 
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid, 
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framti-
den. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas 
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och 
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås. 

Fortsatt arbete

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt 
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som 
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Bor-
ås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från 
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges 
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisa-
tionen ska formas under 2019.
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Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av 
Borås och fungerar som stöd i fortsatt arbete ska den följas upp regelbundet. 
I Översiktsplanen finns ett tydligt uppdrag för uppföljning. För att få en hel-
hetsbild för hela kommunen ska uppföljningen göras genom det uppdraget. 
Utbyggnadsstrategin ska följas upp som en del i det arbetet. För att tydligt 
kunna se mönster är det viktigt att utvärderingen redovisas utifrån de olika 
geografiska områdena i Översiktsplanen. Dessa geografiska områden ska även 
kompletteras med Utbyggnadsstrategins område. 

Syftet är att dels att följa upp hur pågående stadsbyggnads- och planeringsar-
bete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid behov justera priorite-
ringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma om Översiktsplanen 
och Utbyggnadsstrategin är aktuella. Nya frågor väcks och förutsättningar för-
ändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinuerlig översiktsplanering. 
Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet ansvarar för uppfölj-
ningsarbetet som ska ske årligen i bred samverkan med andra förvaltningar. 
 

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver plane-
ringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer. 

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och 
teknisk försörjning

Arbetsplatser
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STADSLEDNINGSKANSLIET

ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 

501 80 Borås

WEBBPLATS: boras.se

Arbetsgrupp:

Tjänstepersoner från följande 
förvaltningar som deltagit i arbetet:

Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen



MOTION  2014-06-17 
MORGAN HJALMARSSON  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Förtäta Borås stadskärna! 
 

I Borås 2025, det i full enighet antagna visionsdokumentet, står att vi ska sträva efter att 
tredubbla antalet invånare i stadskärnan. Det är ett mycket bra mål, som ger flera andra 
fördelar: 

- Bättre underlag för restauranger, kaféer och handel 
- En livaktigare och trivsammare stadskärna, som kan erbjuda fler upplevelser, 

aktiviteter och möten mellan människor 
- Ökat underlag för kollektivtrafik 

 
Det finns således flera fördelar med fler invånare i stadskärnan, förutom den uppenbara 
fördelen att vi blir fler boråsare. För fler vill bli boråsare! Varje år har vi en positiv inflyttning 
och vi behöver möta deras efterfrågan med fler bostäder i attraktiva lägen. Att allt fler vill bo i 
städer råder det ingen tvekan om med den pågående urbaniseringen. Ska Borås kunna 
konkurrera med exempelvis Göteborg krävs det verkligen att vi erbjuder bostäder i en 
attraktiv och levande stadskärna. 
 
Stadskärnan i Borås är traditionellt uttolkad inte särskilt stor, och det beräknas bo cirka 2600 
personer i den. I det fortsatta arbetet tror jag det är nödvändigt att utvidga definitionen av 
stadskärnan, så att exempelvis nya Nedre Norrby kan sägas ingå.  
 
Visionen om det tredubblande invånarantalet är mycket bra, men det är bara 11 år kvar till 
2025. För att tills dess lyckas med föresatsen att tredubbla invånarantalet krävs handling. Hur 
staden ska förtätas är ett arbete som kräver tankekraft. Det finns inte så mycket obebyggd 
mark att komma åt och därför behöver vi bygga på höjden, och även bygga på befintliga 
byggnader på höjden. Vi behöver därför inventera vilka outnyttjade lufttomter som finns att 
tillgå. Förtätningen kräver mycket tät samverkan med stadens fastighetsägare och deras 
åsikter och synpunkter måste beaktas i arbetet.  
 
Folkpartiet vill därför att det tas fram en plan för hur förtätningen av Borås ska kunna leva 
upp till strategierna i visionen. Folkpartiet föreslår därför att en förtätningsstrategi tas fram 
genom ett tillägg till Översiktsplanen. Det krävs också att de kommunala investeringarna som 
krävs struktureras så att de sammanfaller i tid.  
 
Sammanfattningsvis saknas det inte skäl för att ta fram ett dokument för att planera för hur 
invånarantalet i stadskärnan ska kunna tredubblas på drygt 10 år. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att  
 
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett tillägg till Översiktsplanen för hur stadskärnans 
invånarantal ska kunna tredubblas till 2025, utifrån Vision 2025.  
 
För Folkpartiet Liberalerna 
Morgan Hjalmarsson  
 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. 

Datum 

2019-02-07 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00702 3.1.1.1 Programområde 4 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

Datum 

2019-01-29 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00702 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.         

Ärendet i sin helhet 

Sökande vill avstycka fastigheten Vile 5 och bygga på 2 våningar på den 

blivande fastigheten Vile 7, det vill säga på en del av Vile 5. Fastigheten ligger 

centralt i Borås nära kollektivtrafik, vilket ger goda förutsättningar för hållbart 

resande. Kvarteret som fastigheten ligger i är ett förtätningsområde enligt 

översiktsplanen. Planarbete pågår för två andra fastigheter i kvarteret, Vile 3 

och Vile 4. Planarbetet behöver därför samordnas med redan pågående planer i 

samma kvarter. Påbyggnaden ger möjlighet till fler bostäder centralt i Borås 

vilket ligger i linje med inriktningen i visionen Borås 2025 och översiktsplanen.         

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Vile 5, 2018-10-12 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelman 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Lokalisering av ett samlat skyttecenter i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

fastställa förslaget om samlokalisering av nytt skyttecenter vid 

Ängen/Kranshult.  

Fritids- och Folkhälsonämnden får uppdraget att vara kontakt för 

Skyttealliansen i det fortsatta arbetet.       

Datum 

2091-02-14 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-20 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00650 3.1.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 

Datum 

2019-02-13 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP6 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00650 3.1.1.0 

Lokalisering av ett samlat skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

fastställa förslaget om samlokalisering av nytt skyttecenter vid 

Ängen/Kranshult.  

Fritids- och Folkhälsonämnden får i uppdrag att vara kontakt för 

Skyttealliansen i det fortsatta arbetet.      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i 

samverkan med berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta 

miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skytteanläggningar minska 
antalet bullerutsatta områden. Utredning om ett samlat skyttecentrum har 
pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller mindre studerats och de 
flesta har fallit ifrån av olika anledningar, se bilaga tidigare utredningar. Tanken 
har varit att samla olika skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika 
delar av kommunen för att samla miljöstörande bullerverksamhet, lösgöra 
strategisk mark mm. Detta innebär att gå från nio till två stycken 
skytteanläggningar i kommunen. Därtill kommer militärens övningsområde 
som har sin verksamhet på Bråt. 

Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält 
och är i dag ett redan bullerutsatt område.  
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Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, 
Viskadalsbanan. Norr om området finns Bråt och militärens övningsområde 
samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns Sobackens kraftvärme- och 
avloppsreningsverk.  

En bullerutredning vid Ängen/Kranshult har genomförts.  De 
bullerberäkningar som konsulten presenterat visar att inga bostäder hamnar i 
områden som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer på 65 dB, som är 
riktvärdet för bostäder dagtid. 

Ett remissunderlag skickades ut den 24 oktober 2018 med information och 
dokument kopplade till remissen fanns på Borås Stads hemsida. Remissen 
skickades också ut till tolv remissinstanser. 

Övriga intressenter bjöds in till tidigt samråd den 14 november. Där hade 
föreningar, organisationer, närboende m.m. möjlighet att i dialog med 
inblandade parter diskutera skyttecentrets lokalisering. 

Sammanfattning av remissvar 
Remissinstanser 
Samtliga remissinstanser har svarat och ser positivt på förslaget av att etablera 
ett skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Remissinstanserna har dock en del tillägg 
kring åtgärder som bör vidtas/beaktas vid ett etableringsbeslut. De synpunkter 
som bör vidtas/beaktas är: 

 Samarbete med Borås Fältrittklubb för att undvika störningar och
olyckor vid bl.a. ridtävlingar.

 Beakta de naturvärden som finns på föreslaget område.

 Tillfartsvägar till det föreslagna området måste upprustas.

Föreningar/organisationer 
De föreningar som svarat på remissen är negativa till förslaget på etablering av 
nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult.  

 Samarbete med Borås Fältrittklubb är viktigt för att undvika störningar

vid ridtävlingar och den dagliga verksamheten. Tillgängligheten till

området för häst och ryttare samt hundägare får inte omöjliggöras.

 Det buller som skytteverksamheten genererar är inte acceptabel för

boende i Rydboholm och Kråkered.

 Oro för hur djur och natur påverkas.

Privatpersoner 
De privatpersoner som svarat på remissen är negativa till förslaget av etablering 
av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 

 Boende i Rydboholm oroas av närheten till föreslagen etablering av nytt
skyttecenter. De upplever att de redan har flera störande verksamheter i
sitt närområde såsom vägar, järnvägar och Sobacken.

 Oro för hur djur och natur påverkas.
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Fortsatt arbete 

 Fritids- och Folkhälsonämnden ges i uppdrag att vara kontakt för

Skyttealliansen i det fortsatta arbetet för ett genomförande.

 Skyttealliansen ska visa via en plan hur föreningen tänker sig genomföra
etableringen av nytt skyttecenter.

 Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal

mark kommer sägas upp av Borås Stad. Uppsägning av arrendekontrakt

sker i den takt som motsvarar utbyggnaden av nytt skyttecenter.

Arrendatorn ansvarar för att återställa marken i ursprungligt skick samt

sanera föroreningar i mark och vatten som tillkommit efter

tillträdesdagen på grund av arrendatorns verksamhetsutövning.

Arrendatorn ansvar också för bortförsel av skjutvallar, eventuella

byggnader och anläggningar som ägs av arrendatorn på det arrenderade

området. Arrendatorerna på befintliga skyttebanor ska beskriva via en

avvecklingsplan hur återlämnandet av mark i ursprungligt skick ska

genomföras.

 De synpunkter som framförts under samrådet studeras närmare i

projekteringen inför bygglov- o miljöprövning.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Bullerberäkning skyttecenter 2018

2. Remiss lokalisering av skyttecenter i Borås

3. Sammanfattning av remissvar

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden i syfte att utreda de ur 
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad. 

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 
omfattning.  

 Uppdaterad digitaliserad karta över området. 
 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad. 
 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009  
 ÅF Ljud och Vibrationers tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila 

och militära skytteanläggningar i Sverige. 

Skottbullerberäkningar har utförts på nedan redovisat förslag till ny placering av 
skyttecenter, med specificerade skjutbanor, inom det tillgängliga områdets norra del. 

 

1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i 
skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 
20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i 
skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 
skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning 
mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i 
tre riktningar mot vall ca 30–40 m från 
skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 
skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 
vid 200 och 100 m från mål. 

 

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.     
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1   Bakgrund och uppdrag 
På uppdrag av Borås Stad har ÅF- Ljud och Vibrationer (tidigare ÅF-Ingemansson) 

sedan 2003–2004 utfört ett antal skottbullerutredningar i samband med olika 

lokaliseringsförslag för nytt skyttecentrum i Borås. Under 2008 genomfördes t.ex. 

skottbullerberäkningar på lokaliseringsalternativen Bockabyn och Töllesjö/Höjden 

söder om Borås tätort. Med dessa beräkningar som grund valde man senare att gå 

vidare med detaljplan för alternativet Töllesjö/Höjden där en landskapsarkitekt (Form 

& Landskap i Göteborg AB) anlitades för att rita in skjutbanorna inklusive skjuthallar 

och bullerdämpande åtgärder i anvisat området på höjden nordväst om Töllesjö. ÅF-

Ingemansson utförde sedan uppdaterade skottbullerberäkningar utgående från 

arkitektförslaget och resultatet av denna utredning visas i ÅF:s rapport 12–03362-r-A, 

2009-02-17 (reviderad 2009-11-02). 

Lokaliseringen av skyttecentrum i Töllesjö/Höjden enligt arkitektförslaget realiserades 

dock inte utan beslut togs att utreda ett alternativt lokaliseringsförslag 2013 vid Älmås 

med motsvarande skottbullerberäkningar utförda av ÅF-Ljud och Vibrationer (Rapport 

581887-r-A, 2013-07-03). Beslut togs senare att inte gå vidare med Älmås utan man 

har i nuläget beslutat att återgå till området Töllesjö/Höjden och utreda alternativa 

placeringar av skjutbanorna norr om det ursprungliga förslaget från 2009.       

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden och utrett de ur 

bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 

och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.       

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 

skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 

skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 

i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

 

2   Underlag 
Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 

omfattning.  

 Digitaliserade höjddata samt karta över området (fastighetskartan) från 

Metria. 

 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad, skala 1:10 

000. 

 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009 (Form & Landskap i Gbg 

AB), skala 1:2 000. 

 ÅF Ljud och Vibrationers (och Ingemanssons) tidigare erfarenheter av 

bullerutredningar för civila och militära skytteanläggningar i Sverige. 

 

3   Allmänt om skjutbanorna – Placering och åtgärder 
För aktuell utredning har vi utgått från tidigare redovisad utformning av planerat 

skyttecenter som enligt skyttealliansen i Borås planeras omfatta följande 10 st. 

skjutbanor med redovisat antal skjutplatser och förekomsten av skjuthall: 
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1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m 

från skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 

vid 200 och 100 m från mål. 

Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från 

kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner 

och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest 

fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.  

 

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads 

Skyttecenter. 

Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas 

lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom 

området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan 

för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi 

föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt 

orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående 

Tillgängligt område 
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faktorer har inga andra förutsättningar såsom markförhållanden, bärighet m.m. vägts 

in i valet av skjutplatsernas läge och riktningar.  

 

Figur 2. Föreslagen placering av respektive skjutbana (Bana 1–10, se lista) inom 

tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden samt föreslagna skjutriktningar. 

Förutom de planerade skjuthallarna vid respektive skjutbana så har vi räknat in 

dämpningar p.g.a. de bullervallar nära skjutbanorna som ritades in i arkitektens 

skissförslag från 2009.  

I aktuella beräkningar har föreslagna åtgärder per skjutbana räknats in: 

Bana: 1 (Pistolbana 25 m): Skjuthall med frambyggda sidoskärmar och 
"framtak" samt 5 m höga upplagda vallar 
bakom målområdet och utmed banans 
långsidor.  

Bana: 2 (Pistolbana 50 m): Skjuthall med 5 m höga upplagda vallar bakom 
målområdet och utmed banans långsidor.  

Bana: 3 (Pistolbana 50 m, PPC): Se bana 1 

Bana: 4 (Gevärsbana 50 m):  Se bana 2 

Bana: 5 (Viltmålsbana 80 m):  Se bana 1  

Bana: 6 (Pistolbana, 100 m):  Se bana 1 

Bana: 7 (Trap och Jägartrap): Inga föreslagna åtgärder  

Bana: 8 (Dynamiskt skytte): Skjutplanen nedsänkt under marknivån ca 3 m 
samt 6 m hög vall runt om planen, avstånd ca 
30 m 

Bana: 9 (Pistol Magnum 150 m): Se bana 1 

Bana: 10 (Gevärsbana 300 m).  Se bana 1 
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4   Buller från finkalibrigt skytte 

4.1   Allmänt 

Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad från 

annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi normalt utsätts för och störs mest 

av i vår omgivning är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa 

bullerkällor kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg, 

ligga konstant under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka 

under ett begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt 

annan karaktär. Det ger vanligtvis upphov till mycket höga ljudtrycksnivåer nära källan 

och skottljudet har karaktären av enskilda impulser med en mycket kort varaktighet 

(≤ 1 sek) som ofta uppstår oregelbundet över dagen och i olika omfattning med 

hänsyn till den aktuella skjutverksamheten.  

För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I = 

Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är mest 

känsligt (500–2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det är 

mycket kortvarigt (<35 millisekunder). 

4.2   Krav och riktvärden 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i 

Naturvårdsverks nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), se 

nedanstående tabell (utdrag från Naturvårdsverkets informationsskrift ”Skjutfält och 

skjutbanor” hämtat från www.naturvardsverket.se). 
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Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning 

Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor: 

Område Helgfri 

måndag-

fredag  

Lördag, söndag 

och helgdag  

Natt 2)  

Dag och 

kväll 07–22 

dBAI  

Dag  

09–19 

dBAI  

Kväll  

19–22 

dBAI  

Natt mot vardag 22–07 

samt mot lör-, sön- och 

helgdag 22–09 

dBAI  

Bostäder för permanent boende och 

fritidshus  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

65–70  65–70  60–65  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

65–75  65–75  60–70  55–65 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

65–80  65–80  60–75  55–65  

Vårdlokaler     

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  55–60  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

60–70  60–70  55–65  55–65  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  55–70  55–65  

Undervisningslokaler och 

friluftsområden 1)  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  60–65  -  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten 

60–70  60–70  60–70  -  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  60–75  -  

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 

områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och 

där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra 

störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, 

fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte 

förekomma. 

I NFS 2005:15 anges även tillämpningsanvisningar till riktvärdena varav följande är 

viktiga att notera: 



 

 

RAPPORT 

754578 Rapport A  Sida 9 (12) 

 Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med 

de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemission. 

 Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana med högt utnyttjande bör 

det lägre värdet i riktvärdesintervallet eftersträvas t.ex. 65 dBAI vid bostäder 

för permanent boende och fritidshus (vardagar dag- och kväll kl. 07-22 och 

lördagar/söndagar/helgdagar dag kl. 09-19). 

 Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras 

bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana 

få överskridas med 5 dBAI, t.ex. 75 dBAI vid bostäder för permanent boende 

och fritidshus dagtid (vardagar kl. 07-22 och lördagar/söndagar/helgdagar kl. 

09-19).  

     

4.3   Beräkningsmetod 

När det gäller att beräkna skottbullernivåer runt skjutbanor finns bland annat den 

nordiska beräkningsmetoden, NT ACOU 099 ”Shooting Ranges, Prediction of noise” 

(2002–11), vilken i princip är en vidareutveckling av Sveriges Naturvårdsverks 

beräkningsmodell i Meddelande 7/1984, ”Buller från finkalibriga vapen – 

Beräkningsmodell”.  

Aktuella beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 7.4 

som bygger på ovanstående beräkningsmodell.    

För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar man i SoundPlan hänsyn 

till följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i omgivningen: 

- Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB 

per avståndsfördubbling) 

- Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende storhet). 

- Markdämpning (hård eller mjuk mark). 

- Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog) 

- Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. skjuthallar, källnära skärmar/vallar, 

byggnader samt stora höjdskillnader i terrängen. 

- Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär 

teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det 

gäller beräkning av skärm-, vegetations- och markdämpning. Vindfallet 

överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt bilaga till 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) skall 

gälla vid mätningar av skottbuller. 

Till beräkningsprogrammet finns kopplat en källkatalog innehållande uppmätta 

ljudemissionsnivåer för ca 100 olika vapentyper indelade i 10 st. huvudgrupper.    
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De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid aktuella 

beräkningarna, har varit följande: 

1. Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped 

2. Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch 

3. Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 Norma Jaktmatch 

4. Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch 

5. Hagelgevär kal.12, Nike Skeet, 70 mm, m/elevation 

6. Pistol M/40/9 mm sk. ptr. M/39 

7. K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

8. Revolver .45 Magnum 

Resultatet fås som maximala ljudnivåer i dBAI frifältsvärden (tidsvägning Impuls). 

Beräkningsmodellens beräkningsnoggrannhet bedöms ligga inom intervallet ± 3 dB. 

5   Beräkningsresultat  

Högsta ljudtrycksnivåer i dBA Impuls har beräknats i omgivningen runt skjutbanorna 

från skjutning med angivna vapentyper på respektive skjutbana. Beräkningar har 

gjorts i ett stort antal punkter alla placerade på en konstant höjd över mark på 2 m.  

Beräkningsresultatet presenteras i bifogade kartbilagor med beräknade 

ljudtrycksnivåer (i dBA Impulse) redovisade i form av färgade ljudnivåzoner indelade i 

5 dBAI intervall enligt följande: 

 

I nedanstående tabell 1 redovisas utförda beräkningsfall med utvalda vapen vid 

respektive skjutbana. I tabellen framgår bland annat vapen och skjutplats samt 

hänvisning till respektive resultatbilaga.  

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt förslaget skyttecentrum vid 

Töllesjö/Höjden har vi räknat ihop de högsta skottljudnivåerna för de skjutbanor där 

man dels förväntas skjuta flest antal skott per år och dels med de vapen som skall 

uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets grundtabell, se NFS 2005:15.  

Detta gäller samtliga skjutbanor förutom skjutbana 7 och 9, trapbanan respektive 

pistolbana 150 m för magnum revolver. Anledning till att dessa skjutbanor inte ingår i 

den samlade störningsbilden är följande: 

 Vid skjutbana 7 förekommer hagelskytte för vilket man enligt 

Naturvårdsverket kan acceptera högre riktvärden 

 Vid skjutbana 9 kommer antalet skott per år vara försumbart jämfört med 

motsvarande på övriga skjutbanor (<5 % av totalt avlossade skott).  
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Tabell 1. Bifogade kartbilagor för Töllesjö/Höjden 

Bilaga Bana nr. Beteckning Vapen 

A01 1 Pistolbana 25 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A02 2 Pistolbana 50 m Pistol.22 LR Norma 

A03 3 Pistolbana 50 m, PPC Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A04 4 Gevärsbana 50 m Gevär CG 63 Junior kal .22  

A05 5 Viltmålsbana 80 m Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 

Norma Jaktmatch 

A06 6 Pistolbana 100 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A07 7 Trap och Jägartrap Hagelgevär kal. 12, Nike Skeet, 70 

mm, med elevation 

A08 8 Dynamiskt skytte Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A09 9 Pistolbana 150 m, Magnum Revolver Magnum kal.45 

A10 10 Gevärsbana 300 m Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma 

Silvertorped 

A11 ” Gevärsbana 200 m K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

A12 ” Alla exkl. bana 7 och 9 - 

 

Det är viktigt att poängtera att redovisade ljudnivåzoner avser ett beskrivet 

meteorologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av 

skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se beräknade ljudnivåer som 

det högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella 

mottagarpunkter. Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen 

förekommer inne på skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind 

från skjutplatsen till mottagare dvs. de mätbetingelser som skall gälla för 

skottbullermätningar enligt Naturvårdsverket. 

Anm.  

Utgående från resultatredovisningen i bifogade bilagor kan man rent allmänt 

konstatera att de markerade ljudnivåzonerna på kartutdragen varierar ganska 

oregelbundet och att man i vissa fall kan notera mindre områden (”nivå-öar”) med 

lägre ljudnivåer än närmaste omgivning. Den främsta orsaken till detta är att 

beräkningspunkterna valts på en konstant höjd över terrängen och att man därigenom 

kan få variationer i naturlig skärmdämpning speciellt i ”ljudskuggan” nära större 

höjder. 
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6   Kommentarer och slutsatser 

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt vårt nya förslag till lokalisering av 

skyttecentrum vid Töllesjö/Höjden har vi nu liksom tidigare räknat ihop de högsta 

skottljudnivåerna för de skjutbanor där man dels förväntas skjuta flest antal skott per 

år och dels med de vapen som skall uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets 

grundtabell, se NFS 2005:15. Den samlade skottbullerbilden framgår av bilaga 12 där 

högsta ljudnivån från resp. skjutbana (exklusive bana 7 och 9) i respektive 

beräkningspunkt redovisas.    

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 

Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 

förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 

boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 

verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 

dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.    



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A01. Bana 1, Pistolbana 25m 

Pistol M/40, 9mm sk. ptr M/40 



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A02. Bana 2, Pistolbana 50m 

Pistol .22 LR Norma



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A03. Bana 3, Pistolbana 50m PPC Pistol

M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A04. Bana 4, Gevärsbana 50m. Gevär CG 63

Junior, .22 LR för pistol



Maximal ljudnivå
i dBA impulse

65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Bilaga A05. Bana 5, Viltmålsbana 80 m. 
Älgstudsare 7.62mm, 30-06



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A06. Bana 6, Pistolbana 100 m. 

Pistol m/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A07. Bana 7, Trap och Jägartrap

Hagelgevär kal 12



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A08. Bana 8, Dynamiskt skytte

Pistol M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A09. Bana 9, Pistolbana 150m Magnum

Revolver Magnum.45



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A10. Bana 10, Gevärsbana 300m

Gevär Carl Gustav, 6.5mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A11. Bana 10, Gevärsbana 200 m. 

K-pist M/45, 9mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

Bilaga A12. Samlad bullerbild inräknat samtliga 

skjutbanor exkl. bana 7 och 9
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Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult 

Bakgrund 
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller 
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika 
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande 
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande 
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden, 
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är 
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre 
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan 
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.   

Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i 
Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på 
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält. 

Under sommaren har konsult upphandlats som också genomfört översiktlig miljöbedömningen för 
lämpligheten av lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se 
rapport. 

Remissinstanser 

 Skyttealliansen

 Samhällsbyggnadsnämnden

 Fritids- och Folkhälsonämnden

 Miljö- och konsumentnämnden

 Lokalförsörjningsnämnden

 Tekniska nämnden

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 Polisen

 Borås Energi och Miljö

 Borås elnät

 Vattenfall

 Fortifikationsverket
Övriga nås via tidigt samråd som kommer att annonseras.  Intressenter såsom föreningar, 
organisationer, närboende m.m. får då möjlighet att i dialog med inblandade parter diskutera 
skyttecentrets lokalisering.  

Syfte 
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden. 
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Nuvarande skytteanläggningar i kommunen 

 
 
Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed minskar antalet 
bullerutsatta områden.  

Förening Fastighet Fastighetsägare Adress 
1. Fristad Gingri Skytteförening SVENSTORP 1:4 Borås kommun  
3. Toarps Skytteförening HÄLJARED 2:45 privatperson Toarpsdal 
4. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 3:4 PEAB Pickesjövägen 15 
5. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 2:2 Borås kommun Pickesjön 
6. Älvsborgs Skytteförbund GÄSSLÖSA 5:1 Borås kommun Skjutbanegatan 

7. Borås Pistolskyttar KRÅKERED 2:54 Borås kommun  

8. Rydboholms Skytteförening 
RYDBOHOLM 
1:342 Borås kommun Skrapered Duvesjön 

9. Ljushults Skytteförening ROPPERED 1:2 privatperson vid Abborrasjöns södra spets 
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Föreslagen ny anläggning vid Ängen/Kranshult  

 
 
 
Omfattning   
Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund utifrån behov och 
möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning. Anläggningen kan bestå av 10 banor som 
täcker in de vanligaste skyttegrenarna. Totalt antal skott per år förväntas ligga på cirka 400 000 
stycken. Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få störningar 
som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i närområdet.  Anläggningen ska 
tillgänglighetsanpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.  
 
Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas för att kunna stå som arrangör för Svenska 
mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.  
 
Lokalisering 
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält och är i dag ett redan 
bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan.  Norr om området 
finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns 
Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.  
 
Miljö  
Natur- och kulturvärden 
Området domineras av produktionsskog utan kända naturvärden.  
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Vid Kranshult i nordväst, nära Viskan och försvarsmaktens område, ligger en sand- och grustäkt som 

blivit en bra miljö för vildbin, hotade arter med stort värde för ekosystemen. En verksamhet i form av 

skjutbanor i närheten av området kan gynna området eftersom sandytorna inte får växa igen, vilket 

är vad som nu håller på att ske. Avstämning ska ske med kommunbiologerna om hur detta område 

ska hanteras under den tid då skjutbanor och eventuella tillfartsvägar ska anläggas. 

En halv kilometer söder om det utpekade området ligger den kulturhistoriskt intressanta Maria källa. 

Buller 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). De bullerberäkningar som konsulten 

presenterat visar att inga bostäder hamnar i områden som överstiger 65 dB, som är riktvärdet för 

bostäder dagtid. 

Juridiken kring miljöprövning av skjutbanor 

Skjutbanor för finkalibrigt skytte (mindre än 20 millimeter) är en miljöfarlig verksamhet, enligt 

miljöbalkens 9:e kapitel. Sådana skjutbanor är dock bara anmälningspliktiga enligt 

miljöprövningsförordningen 30:2, inte tillståndspliktiga. Därmed kan den planerade verksamheten 

inte heller anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6:e kapitel.  

Skyttecentret ska ändå i flera avseenden hanteras som om det medförde betydande miljöpåverkan 

enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Samråd med grannar och andra berörda kommer till exempel att ske. 

Fortsatt arbete  
Efter genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet. 

Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende, anläggningslån, 
miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls till Miljö- och konsumentnämnden 
som fattar beslut i form av ett föreläggande om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan 
regleras. 

Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av 
Borås Stad. 

Svar på remissen 
Svar på remissen skickas i PDF-format till ks.diarium@boras.se. Ange: Dnr KS 2018-00650. Sista dag 
för svar är 2018-12-20. 

mailto:ks.diarium@boras.se


Samrådsredogörelse på förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult 
 
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med 
berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat 
fram ett förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts 
skjutfält. 
 

 
Bakgrund  
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller 
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika 
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande 
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande 
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden, 
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är 
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre 
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan 
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt. 
 

 
Syfte  
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden. 

Remiss 
Den 24 oktober lades information och dokument kopplade till remissen ut på Borås Stads hemsida. 
Remissen skickades också ut till följande remissinstanser. 

 Skyttealliansen  
 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Fritids- och Folkhälsonämnden  

 Miljö- och konsumentnämnden  

 Lokalförsörjningsnämnden  

 Tekniska nämnden  

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  

 Polisen  

 Borås Energi och Miljö  

 Borås elnät  

 Vattenfall  

 Fortifikationsverket  
Övriga intressenter bjöds in till tidigt samråd som annonserades i BT den 28 oktober. Intressenter 
bjöds in till den 14 november. Där kunde föreningar, organisationer, närboende m.m. möjlighet att i 
dialog med inblandade parter diskutera skyttecentrets lokalisering. 
 

 

 



Sammanfattning i korthet av remissvar 
Remissinstanser 
Samtliga remissinstanser har svarat och ser positivt på förslaget av att etablera ett skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. Remissinstanserna har dock en del tillägg kring åtgärder som bör vidtas/beaktas vid 
ett etableringsbeslut. De synpunkter som bör vidtas/beaktas är: 

 Samarbete med Borås Fältrittklubb för att undvika störningar och olyckor vid bl.a. 
ridtävlingar. 

 Beakta de naturvärden som finns på föreslaget område. 

 Tillfartsvägar till det föreslagna området måste upprustas. 
 
Föreningar/organisationer 
De föreningar som svarat på remissen är negativa till förslaget på etablering av nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult.  

 Samarbete med Borås Fältrittklubb är viktigt för att undvika störningar vid ridtävlingar och 

den dagliga verksamheten. Tillgängligheten till området för häst och ryttare samt hundägare 

får inte omöjliggöras. 

 Det buller som skytteverksamheten genererar är inte acceptabel för boende i Rydboholm 

och Kråkered. 

 Oro för hur djur och natur påverkas. 

Privatpersoner 
De privatpersoner som svarat på remissen är negativa till förslaget av etablering av nytt skyttecenter 
vid Ängen/Kranshult. 

 Boende i Rydboholm oroas av närheten till föreslagen etablering av nytt skyttecenter. De 
upplever att de redan har flera störande verksamheter i sitt närområde såsom vägar, 
järnvägar och Sobacken. 

 Oro för hur djur och natur påverkas.  
 

 
 

Remissinstans Kommentarer 

Fritids- och 
Folkhälsonämnden 

 Godkänner förslag till lokalisering av nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult 

 Nära samverkan med Borås Fältrittklubb och andra berörda är 
en förutsättning för en eventuell etablering. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen med 
beaktande av nedanstående synpunkter. 

 I Översiktsplan 2018 finns kommande verksamhetsområden 
utpekat både väster och nordost om den tänkta lokaliseringen. 
Vid en utbyggnad av verksamhetsområdena kommer marken till 
stora delar plansprängas och hårdgöras. Dessa åtgärder kan 
påverka bullerbilden och bör beaktas i det fortsatta 
utredningsarbetet. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ser gärna att vid beräkning av 
skottbuller, att även lägre värden redovisas. Det ger möjlighet 
att bedöma om lokaliseringen av skyttecentret kommer att ha 
någon inverkan på Gässlösaområdets attraktivitet som 
utvecklingsområde för nya bostäder vid exploatering av 
området. 



 Förslag på lokalisering ligger delvis inom grönområdesplan klass 
två och i översiktsplanens utredningsområde för naturreservat. 

 Eventuell påverkan på befintliga verksamheter, exempelvis 
ridhuset, bör utredas. 

 Saknar en beskrivning över hur tillfartsvägar för området ska 
lösas. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

 Tillstyrker förslaget på lokalisering av nytt skyttecenter under 
förutsättning att hänsyn tas till naturvärden vid Kranshults 
grustag. Kompensationsåtgärder ska utföras och planerade 
åtgärder ska stämmas av med kommunbiologen. 

 Lokaliseringen är väl vald. Att den största delen av all 
skytteverksamhet samlas på ett och samma ställe är positivt ur 
bullersynpunkt men även ur föroreningssynpunkt, då uppkomna 
föroreningar samlas inom ett område. 

 Den norra delen av aktuellt område utgörs av grustaget vid 
Kranshult som har klass 1, högsta naturvärde i Borås Stads 
naturdatabas. Områdets värden är kopplade till varma öppna 
solbelysta sandytor med blomrika ytor för pollinerare. 
Skytteverksamhet kan mycket väl samverka med dessa värden 
om området planeras och sköts på ett gynnsamt sätt så att 
verksamheten bidrar till att uppfylla bevarandemålen.  

 Verksamheten kommer att bidra till att sandiga ytor inte växer 
igen med samma hastighet som sker idag. 

 Med utgångspunkt i inlämnat förslag kommer dock vissa 
kompensationsåtgärder att krävas. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Tillstyrker föreslagen placering. 
 

Tekniska nämnden  Tekniska nämnden tillstyrker föreslagen lokalisering av nytt 
skyttecenter vid Ängen/Kranshult.  

 Tillfarten till området behöver studeras vidare då standarden på 
befintligt vägnät inte tillgodoser tillgängligheten till föreslaget 
skyttecenter på ett tillfredsställande sätt. 

Vattenfall  Vattenfall har inget att erinra i detta ärende. 

Borås Energi och Miljö 
AB 

 Borås Energi och Miljö AB har inget att invända mot förslaget. 

Polisen  Polismyndigheten har ingen erinran gällande placering av 
skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 

Borås Elnät AB  Borås Elnät AB har inget att erinra. 

 Området för planerad av nytt skyttecentrum ligger inom Borås 
Elnäts distributionsområde. Dock kan det bli lång leveranstid för 
elanslutning då vi inte har något utbyggt nät i området. 

Fortifikationsverket  Fortifikationsverket har inget att erinra. 

 Försvarsmakten bör kontaktas för att samråda i frågan. 

Skyttealliansen  Borås Skytteallians tillstyrker den föreslagna lokaliseringen. 

 Lokaliseringen ger möjligheter och utrymme för samtliga 
klubbars verksamhet. 

 Bullerutredningen visar att inga boende berörs av buller över 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 



 Området är redan utsatt för buller och andra störningar från 
Bråts skjutfält, tre stora vägar och järnväg samt av närheten till 
brandövningsplatsen och energikombinatet. 

 Naturvärden för solitärbin på Bråt kan förbättras genom 
lokaliseringen. 

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

 Räddningstjänsten har inget att erinra om lokaliseringen. 

 Byggnaderna måste bli nåbara för räddningsinsatser, så att 
räddningsfordon kan nå fram och ställa upp maximalt 50 meter 
från byggnaders entréer. 

 Räddningstjänsten anser att frågan om hur skyttecentrets 
bullernivåer påverkar Guttasjöns övnings- och 
utbildningsanläggning ska utredas vidare, samt att nödvändiga 
bullersänkande åtgärder behöver utredas och, vid behov, vidtas.  

Föreningar Synpunkter 

Framtid Rydboholm  Hur har man tänkt kring ridhuset, verksamheten där är ju 
väldigt känsligt för skarpa ljud? 

 Den del av skyttecentret (Bana 7) som kommer att ligga 
närmast Rydboholm är den bana som har högst decibelstyrka. 
Varför lägger man denna bana längst söderut mot bebyggelse? 

 Vill påvisa att bullerberäkningarna är antaganden och inga 
riktiga beräkningar i form av tester har gjorts . Man har inte 
tagit hänsyn till att ljud fortplantar sig över vatten. 

 Att samlokalisera de utspridda skytteföreningarna i och runt 
Borås lösgör områden och kommunal mark som går att använda 
till annat. Vad ska man göra med den kommunala marken i 
Gingri, Gässlösa, Kråkered, Rydboholm? 

 Hur går era tankar här, ska vi invånare i Rydboholm fortsatt vara 
Boråsarnas soptipp eller kommer Ni att visa för oss att 
framtiden faktiskt kan bli lite ljusare genom att INTE anlägga 
mer störande verksamheter i  och omkring vår ort? 

Borås Fältrittklubb  Placeringen av ridhuset ligger så att antingen får du gå mot Bråt 
när du ska rida ute i skog och mark, eller ta din häst över 
Varbergsvägen (!) mot Pickesjön. De flesta som rider ut från 
klubben väljer därför självklart att rida mot Bråt. Enligt 
Miljöförvaltningen så vill de gärna att vi rider mot Bråt p.g.a. de 
naturvärden som ska bevaras där hästar hjälper till. 

 Vi har flera gånger om året större tävlingar, både utom- och 
inomhus men med alla hästar i tältstall eller framridning 
utomhus. Här kommer hästar som inte är vana vid skott att 
genomföra en tävling. Hästar är av naturen ett flyktdjur och 
gillar inte skott. Här ser vi ett problem att genomföra våra 
tävlingar. 

 Vi vill kunna rida utomhus, ha våra tävlingar och inte igen bli 
begränsade ännu en gång. Hästar är flyktdjur och kan ställa till 
med stora personskador om de blir skrämda. BFK finner det 
högst olämpligt att lägga ett skyttecenter så nära vår anläggning 
och ser uppenbara risker med detta för vår verksamhet. Vi vill 
gärna vara med i denna dialog. 

Kråkereds byalag  Vi boende i Kråkered, Transås med omnejd protesterar mot 
byggandet ett nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 



 Läget i Kråkered idag är tung trafik på R27 med hög bullernivå, 
tung trafik på R41 med hög bullernivå, tung trafik på 
Kråkeredsvägen med hög bullernivå samt ett flisupplag med hög 
bullernivå. Ett skyttecenter med 10 banor i vår närmiljö, som 
försämrar ytterligare, med ännu mer bullerstörningar, är inte 
acceptabelt! 

 Vi har erfarenhet av militärens övningsfält på Bråt, då det var 50 
000 skott per år. Det hörs inte bara ute, där det är mest 
störande, utan även inomhus. Skjutande är mycket mer 
störande än trafikbuller. 

Framtid Rydboholm 
(styrelsen) 

 Vi i styrelsen i Framtid Rydboholm motsätter oss byggandet av 
ett nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 

 Närheten till Rydboholm och det oljud som kommer påverka 
orten negativt. Som ni skriver i rapporten är platsen redan 
bullerutsatt i form av 27:an, 41:an, Viskadalsbanan och 
Sobacken. Detta är vi väl medvetna om då vi bor och lever här. 
Vi har fått stå ut med bullret under byggandet av EMC samt 
lukten som tyvärr börjar öka igen. Varför ska vi också få utstå 
oljudet från en skytteanläggning? 

 Vi vill att Rydboholm ska växa och vara attraktivt för alla att 
flytta hit, framförallt för barnfamiljer då vi har en av Borås 
finaste förskolor. 

 Vi vet att det på regementets tid sköts en hel del skott i det 
tänkta området men mestadels på dagtid under 
sommarhalvåret och med en beräknad mängd av 50 000 st. per 
år. Nu visar beräkningarna på att det kommer att skjutas c:a 400 
000 st. skott om året (c:a 1100 skott om dagen, c:a 100 skott i 
timmen, lågt räknat), dagtid, kvällstid och på helger. Tävlingar 
kommer främst att hållas på helger vilket kommer att drabba 
oss närboende. 

 Bullerberäkningarna är enbart gjorda över skog och terräng och 
ingen hänsyn har tagits till hur ljud fortplantar sig över vatten. 

 Om man nu lägger ett skyttecenter här så har man stängt 
stadens utbredning och utveckling söderut för all framtid. 

 Detta skyttecenter kommer helt klart störa naturlivet och det 
populära sportfisket i området. 

 Det finns planerade vandringsleder i aktuellt område. 7st 
rastplatser är utmarkerade varav en är belägen på stranden 
mittemot Guttasjöns övningsområde och en vid platsen Källan, 
alltså i alldeles närhet till skyttecentret. Vandringslederna är på 
vardera 2,2 och 9,2 km. Vem kommer att använda dessa när det 
börjar skjutas i tid och otid? Är man säker här då? 

 När vi har undersökt de olika skytteföreningarna som räknas 
upp i rapporten förstår vi att flera inte längre är aktiva. 

 Argumentet att frigöra kommunal mark i och med 
nedläggningarna av flera skjutbanor verkar ju bara påhittat. 
Staden kommer att förlorat bra mycket mer på att låsa in sig 
med det nya skyttecentret än på att renovera och utöka de 
befintliga banorna. 

Västergötlands 
Ornitologiska 

 Det är med viss bestörtning som vi läser det förslag om 
lokalisering av nytt skyttecenter som föreligger. 



Förening/Borås 
Fågelgrupp 

 Borås Stad och kommunstyrelsen efterfrågar inte remissvar från 
sakkunniga natur- och miljöorganisationer. 

 Vi hävdar att Viskans strandnära skogar och våtmarker länge 
har utsatts för exploatering i allt för hög grad. I dag återstår 
endast en liten areal av dessa orörda marker inom Borås Stads 
område. 

 Vi anser att bl.a. hela västsidan av Öresjö upp mot Bredared 
skyddas, samt att staden bekostar skapandet av ett 
våtmarksområde någonstans i området längs Viskan mellan 
Gingri och Ön. 

 Det område som är aktuellt för ett skyttecenter anser vi inte 
hyser sådana värden att de måste bevaras. Däremot skulle 
motsvarande areal bevaras på annat håll i ”kompensation”; 
områden som borde skyddas mot framtida intrång. 

 Vi vill också passa på att framhålla vikten av en bred grön bård 
bevaras runt Viskan, för att gynna djur- och växtliv. Detta inte 
minst när bostäder planeras runt Viskan på Göta/Gässlösa. 

Kinnarumma 
Naturskyddsförening 

 Som naturskyddsförening känner vi ett ansvar för att följa upp 
att handläggning av frågor med betydande miljöpåverkan 
handläggs i enlighet med gällande lagar, regler och även lokalt 
formulerade målsättningar. Det finns ytterligare en aspekt att 
beakta. Processen fram till beslut måste vara bra. De politiker 
som ska fatta besluten måste givetvis ha den information som 
behövs för att förstå konsekvenserna av de beslut de ska fatta. 
Det gäller oavsett om det blir ja eller nej till förslaget. Vi har de 
senaste åren haft orsak att vara kritiska till de underlag som 
tagits fram vid olika kommunala projekt. 

 att det beslutsunderlag som nu varit på remiss inte ger vare sig 
beslutsfattare eller berörda kommuninnevånare en god 
möjlighet att fatta ett bra beslut baserat på att man har en 
hyfsad uppfattning om hur beslutet påverkar olika intressen. 

 Det är omöjligt att väga olika för- och nackdelar mot varandra 
utan mer information. 

 Kommunstyrelsen bör därför besluta att beslutsunderlaget 
kompletteras. 

 Hur kommer boende på Stampen i Rydboholm att uppleva 
verksamheten? 

 Området norr om den tänkta platsen används i stor utsträckning 
för ridning och för att rasta hundar. Hur påverkas de som idag 
rider eller rastar hundar om banan kommer tillstånd. 

 Samordningen till en plats bör rimligen vara ett begåvat drag. 
Innan platsen för samordningen ska tas i anspråk måste man 
dock väga fördelarna mot eventuella nackdelar.  

 På några av platserna är den nuvarande skytteverksamheten 
mycket begränsad och mestadels helt utan störningar av 
betydelse på omgivningen. Är det en plats eller fler? Några 
platser innebär störningar som inte är acceptabla. Är det en 
plats eller fler? 

 Hur många personer i kommunen är det som idag ser skytte 
som en värdefull fritidsaktivitet och som utövar den annat än 
sporadiskt i organiserad form?  



 Hur många av utövarna är ungdomar och hur många är vuxna 
människor?  

 Bedrivs verksamhet med särskilt socialt värde? 

 Det är för de flesta helt självklart att bra beslut fattas med 
kunskap som grund. I det här fallet räcker det inte med att göra 
en utredning som visar om bullernivåerna håller sig inom 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Komplettera underlaget innan ni 
fattar beslut! 

Privatpersoner Synpunkter 

Diarienummer 3  Vi är emot ett nybygge av skyttecentrum på Ängen/Kranshult. 

 Visionen vi hade när vi köpte fastigheten var att våra skotträdda 
djur skulle få vara ute med oss och njuta av naturen i våran 
trädgård, varvat med koppelpromenader på Bråts område där 
flertalet andra hundägare till just skotträdda/känsliga dagligen 
tillbringar timmar. Barnen som är där på dagarna? Vad kommer 
ljudnivån att vara? Kan man garantera säkerheten med 
eventuella skenande rädda hästar? 

 Även vi i redan bullerutsatta områden behöver lugn emellanåt. 
Förväntade 400 000 skott kan ju likväl bli 500 000? / 7 dagar i 
veckan? Morgon till kväll. När ska vi få lugn och ro? I dag hör vi 
skott några dagar i veckan och kan då anpassa oss efter detta. 

Diarienummer 5  Jag vill i och med detta mail protestera mot Borås stads planer 
på ett skyttecenter på Ängen/Kranshult. 

 Som boende i Rydboholm måste jag uttrycka hur bekymrad jag 
är över att man vill placera allt som låter eller stinker kring vårt 
samhälle. Vi är redan idag störda av ett avlägset buller från 
Riksväg 41 samt alla pendlare som fortfarande använder sig av 
gamla Varbergsvägen. Från Sobacken kommer det en stank som 
påminner om ruttet kött som omöjliggör att vistas i sin trädgård 
flera dagar om året. 

 Ett skyttecenter så nära oss med skytte på kvällar och helger 
kommer definitivt att påverka oss starkt. 

 Jag är övertygad om att såväl poliser som andra skyttar hellre 
skjuter inomhus. Har alternativet med moderna skyttehallar 
utretts? 

Diarienummer 7  Vi med hästar uppstallade på Borås Fältrittklubb  
känner oss mycket oroade över den föreslagna placeringen av 
ett samlat skyttecenter vid Guttasjön. 

 Den tänkta placeringen inskränker våra möjligheter att rida ut 
med våra hästar. Vi rider ofta, flera gånger i veckan, då det är 
enda möjligheten att rida ut utan att passera eller rida på en 
trafikerad väg. 

 Våra ridvägar har minskat efter att nya 27:an byggdes, det här 
kommer minska antalet ridvägar ännu mer. Förslaget innebär 
att vi är hänvisade till området runt Pickesjön. Då måste vi ta 
oss över både den hårt trafikerade Varbergsvägen och 
järnvägen, vilket innebär en hög säkerhetsrisk. Att låta våra 
barn passera den hårt trafikerade vägen och järnvägen är en 
mycket stor säkerhetsrisk. 

Diarienummer 19  Jag motsätter mig starkt byggandet av detta skyttecenter. 



 Vi i Rydboholm utsättas redan för störningar med tanke på 
27:an, 41:an, Viskadalsbanan och Sobacken, utsattheten för 
buller och lukt med allt annat vad det innebär. 

 Negativ påverkan på djur- och fågelliv. 

Diarienummer 22  Vi motsätter oss byggandet av skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult norr om Rydboholm. 

 Vi har redan buller i vår närhet från Sobacken (det gavs löften 
före byggandet att det inte skulle störa eller lukta alls men se 
hur lite det stämde). 

 Hur kommer skyttecentret att påverka djur och naturliv? Det 
finns betydande fågelliv i och runt Viskan som självklart kommer 
att påverkas av detta smällande. Även andra djur kommer att 
bli stressade av detsamma. Många hundägare går promenader 
med sina hundar i området. Hur drabbar det dem? Det finns 
hundar som är skotträdda. och som inte klarar när det smäller. 
Skall deras fina promenadmöjligheter försvinna? 

 Vid tidigare diskussioner med politiker samt stadsarkitekt i 
Borås stad har det framkommit att det inte finns så många håll 
som Borås kan växa åt mer än söder ut. Det vore förödande för 
byggnation av bostäder att ytterligare ”förstöra” värdefull mark 
genom ett skyttecenter. 

 Vi Rydboholmare har tröttnat på att vi får stå ut med en 
försämring av vårt samhälle mot vår vilja. Vad gör det med 
bostadspriserna? Varför skall vi som bor utanför Borås Stad 
behöva stå ut med sådant som Boråsarna själva inte vill ha 
såsom EMC och nu eventuellt skyttecentret? Det måste finnas 
lämpligare platser att lägga detta på som inte ligger så pass nära 
tätbebyggt område och som inte påverkar så många människor 
negativt. 
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SAMMANFATTNING 
 
Jordmiljö Nordic AB har på uppdrag av Borås Stad genomfört en lokaliserings-
utredning för anläggandet av en samlad skytteanläggning i kommunen. 
Ingemansson Technology svarar för bullerutredningen.  
 
Lokaliseringsutredningen syftar till att jämföra ett antal tänkbara lokaliseringar 
och därefter välja ut de mest lämpliga, baserat på den planerade verksamhetens 
miljöpåverkan. Mot bakgrund av att skytte är en bullrande verksamhet har 
målsättningen varit att finna lämpliga alternativ som medför att den förutsedda 
miljöpåverkan blir så begränsad som möjligt, främst med avseende på buller. 
 
Resultatet av lokaliseringsutredningen visar att de utvärderade alternativen 
hamnar i två grupper. En etablering på de mest lämpliga alternativen 1 
(Gröneberg), 2a (Kranshult), 2b (Ängen), 3 (Bockabyn), 4 (Töllesjö/Höjden) 
och 14 (Tillemosse) bedöms medföra en relativt begränsad miljöpåverkan.  
 
Utifrån resultaten av lokaliseringsutredningen rekommenderas att man 
bedömer de praktiska möjligheterna att etablera skytteanläggningen vid 
alternativen 1, 2a, 2b, 3, 4 och 14. Vid en prioritering, baserat på anlägg-
ningens miljöpåverkan, bedöms alternativen 1 och 2a vara mest lämpliga. 
 
Samtliga alternativ har utvärderats utan att några bullerdämpande åtgärder och 
installationer har beaktats. Det medför att den slutgiltiga miljöpåverkan 
kommer att bli väsentligt mindre än den som presenteras här. När urval har 
gjorts utifrån denna lokaliseringsutredning kommer utvalda alternativ att 
utvärderas utifrån en mer detaljerad skjutbaneplacering, bullerdämpande 
åtgärder samt en mer detaljerad bullerutredning. 
 
Ur perspektivet miljöpåverkan har ett antal alternativ bedömts som mer 
lämpliga än övriga. Då ett antal faktorer kan komma att påverka en etablering 
vid något av de alternativ som bedöms som mest lämpliga kan ett antal 
alternativ komma att förkastas. Om så blir fallet rekommenderas att man 
utifrån resultatet av denna utredning går vidare med övriga alternativ för en 
bedömning av vilka av de kvarstående som är mest lämpliga att etablera en 
samlad skytteanläggning på. 
 
Inför det slutliga valet bör information sammanställas med avseende på berörda 
fastighetsägares intresse att arrendera ut eller överlåta aktuellt markområde 
samt vilka anläggningstekniska förhållanden som råder. 
 
För den eller de fastigheter som man vill gå vidare med hålls ett tidigt samråd 
med enskilda berörda och Länsstyrelsen enligt 6 kap 4 § i Miljöbalken. Det 
tidiga samrådet kan hållas skriftligen eller i mötesform. 
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1 INLEDNING 
 
Borås Stad planerar att anlägga en samlad skytteanläggning för pistol-, gevär- 
och lerduveskytte. Denna lokaliseringsutredning är en del av första fasen i 
processen att hitta ett lämpligt alternativ att etablera anläggningen på. 
 
1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 
 
Jordmiljö Nordic AB har på uppdrag av Borås Stad genomfört en lokaliserings-
utredning för anläggandet av en samlad skytteanläggning i kommunen.  
 
Utredningen syftar till att jämföra ett antal tänkbara lokaliseringar och därefter 
välja ut de mest lämpliga, baserat på den planerade verksamhetens miljöpå-
verkan. Av de parametrar som ligger till grund för utvärderingen bedöms buller 
utgöra den viktigaste miljöpåverkande faktorn. Mot bakgrund av kommunens 
tidiga urval har följande målsättningar eftersträvats: 
 

 Finna lämpliga lokaliseringsalternativ inom ramen för de riktvärden 
som gäller för nyanläggning av skjutbana samt för väsentlig ombyggnad 
av befintlig skjutbana, t ex avseende bullernivåer vid bostäder. 

 Finna lämpliga lokaliseringsalternativ där anläggningen i så låg grad 
som möjligt påverkar lagenligt skyddade eller riksintressanta områden 
samt områden som omfattas av skyddsvärda regionala eller lokala 
planer och program, främst med avseende på friluftsliv och värdefullt 
fågelliv. 

 Skapa möjligheter för tillstånd för en skytteverksamhet utan allt för 
omfattande restriktioner i verksamheten. 

 
Den planerade skytteanläggningen omfattar följande: 
- 10 st skjutbanor: 1)  Pistolbanor 25 m 
 2)  Pistolbana 50 m 
 3)  Gevärsbana 50 m 
 4)  Pistolbana för Precision Pistol Competition (PPC) och  
  fältskjutning 50 m 
 5)  Gevär viltmålsbana 80 m 
 6)  Gevär övningsbana 100 m 
 7)  Jägartrap med rådjursbana 75 m 
 8)  Pistolbana för praktiskt skytte 30 m 
 9)  Pistolbana för magnumskytte och gevär 150 m 
 10) Gevärsbana 300 m (byggs ev. inte i första etappen) 
 
- Klubbstuga  
- Vapenkasun  
- Parkering för ca 200 fordon 
- Infiltrationsanläggning/avlopp 
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2 METOD 
 
En tvåstegs arbetsmodell har använts som syftar till att: 
 

 Finna lämpliga lokaliseringsalternativ för utvärdering 
 Utvärdera och rangordna utvalda alternativ. 

 
I det första steget har Borås Stad genomfört en inventering av markområdena i 
kommunen och ställt upp ett antal relevanta krav (tidiga urvalskriterier) för att 
kunna etablera skytteanläggningen, dels ur praktisk synvinkel och dels från 
miljösynpunkt. 
 
I steg två sammanställdes informationen om de platser som uppfyllde de tidiga 
urvalskriterierna. Baserat på informationen utvärderades och rangordnades 
alternativen mot ett antal parametrar för att bedöma lämpligheten att etablera 
en skytteanläggning på respektive lokaliseringsalternativ.   
 
 
2.1 INVENTERING – TIDIGA URVALSKRITERIER 
 
I det tidiga urvalet inventerades platser i Borås Stad med följande kriterier som 
utgångspunkt: 
 

 Områdets areal 
− Minst ca 15 ha 

 Geografiskt läge 
− Avstånd från Borås centrum, max 15 km 

 Terrängförhållande  
− Sjö/våtmark/höjdkrön – ej huvudsakligen inom skjutbaneområdet 

 Permanent- eller fritidsfastigheter 
− Ej inom en radie av 750 m från skytteanläggningen 

 Andra störningskänsliga objekt 
− Ej inom en radie av 1100 m från skytteanläggningen (skolor, 

vårdhem, friluftsbad) 
 Natur och kulturmiljö 

− Lagenligt skyddat eller riksintressant område (enligt ÖP) 
− Närhet till natur- kulturmiljövärden (kommunens naturdatabank) 

 
Inventeringen baserades på ett tidigare urval av lokaliseringsalternativ med 
avseende på lokalisering av en motorbana i kommunen. Ett antal 
kompletterande alternativ tillfördes inventeringen.  
 
Det tidiga urvalet resulterade i 8 möjliga alternativ till lokalisering av en 
samlad skytteanläggning (se bilaga 1). 
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2.2 UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA LOKALISERINGAR 
 
Inför utvärderingen har information sammanställts mot bakgrund av uppgifter 
från Stadsbyggnadskontoret, Fritids- och turistkontoret, Miljöskyddskontoret, 
Länsstyrelsen Västra Götaland – kulturmiljöenheten, Länsstyrelsernas 
GISdata-distributionswebb – databas Ometa samt täkthandläggare, skytte-
alliansen, Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Informationen har använts för att göra en bedömning av vilka förändringar och 
konsekvenser en nyetablering eller väsentlig ombyggnad av befintlig skjutbana 
sannolikt medför på respektive lokaliseringsalternativ. Totalt har 21 parametrar 
bedömts med avseende på förändring och konsekvens. Parametrarna fördelar 
sig på följande fyra huvudgrupper: 
 

 Människors miljö och hälsa, 2 parametrar 
 Lagenligt skyddade eller riksintressanta områden, 12 parametrar 
 Natur- och kulturmiljö, 5 parametrar 
 Markanvändning, 2 parametrar 

 
En värdering av de fyra huvudgruppernas betydelse vid bedömningen av 
förändringar och konsekvenser har genomförts. Huvudgrupperna har därför 
rangordnats så att de parametrar som utvärderats erhåller en relevant betydelse 
vid rangordningen av lokaliseringsalternativen. Baserat på verksamhetens art 
bedöms t ex buller vara den parameter som kan uppfattas som mest störande 
eller medföra störst miljöpåverkan.  
 
För att bullerpåverkan på bostäder och friluftsområden skulle få en relativt 
större betydelse än 9,5 procent (dvs. 2 dividerat med 21) och lagenligt skyddat 
eller riksintressant område en relativt lägre betydelse än 57 procent (dvs. 12 
dividerat med 21) har en viktning utförts av de fyra huvudgrupperna enligt 
tabell 2.1. 
 
För närvarande ligger ett förslag på nya riktvärden för buller och skjutbanor ute 
på remiss. Troligen kommer dock det slutgiltiga resultatet av detta 
remissförfarande inte att medföra några förändringar av resultatet av denna 
lokaliseringsutredning.  
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Tabell 2.1 Bedömningsparametrar för miljöpåverkan och tilldelad vikt för respektive 
huvudgrupp. 
Bedömningsparametrar Reell 

andel (%) 
Multiplicerings-
faktor 

Tilldelad 
vikt (%) 

Människors hälsa och miljö 9,5 5,3 50 

Buller, bostäder    

Buller, fritidområde    
Lagenligt skyddat eller riksintressant 
område 57 0,53 30 

Riksintresse naturvård    

Riksintresse kulturvård    

Nationalpark     

Naturreservat     

Kulturreservat     

Naturminne     

Biotopskyddsområde     

Växt- och djurskyddsområde    

Strandskyddsområde     

Vattenskyddsområde     

Landskapsbildsskydd    
Särskilt skydds- eller 
bevarandeområde (Natura 2000)    

Natur- och kulturmiljö 24 0,63 15 
Intresseområde enligt Naturvårds-
program    

Objekt i Ängs- och 
Hagmarksinventeringen    

Intresseområde enligt översiktsplanen    

Värdefull bebyggelse, kulturmiljö    

Fornlämningar     

Markanvändning  9,5 0,53 5 
Markanvändning och/eller särskilda 
intressen enligt översiktsplan    

Markanvändning enligt detaljplan    
Summa  100 - 100 

 
Viktningen förutsätter att anläggningen och verksamheten kommer att utföras i 
enlighet med förordningen ”1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter” i vilken bl. a. 
användandet av blyfri ammunition regleras. 
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Förändring och konsekvens värderas på en skala där inga förändringar eller 
konsekvenser indikeras av 0 medan mycket stora (negativa) förändringar eller 
konsekvenser indikeras av 3. 
 
För att bedömningen av förändring och konsekvens ska ske på ett konsekvent 
sätt för samtliga lokaliseringsalternativ, har ett antal bedömningsgrunder 
fastställts (se bilaga 3 och 4). Dessa har upprättats med utgångspunkt från att 
det är bullret från skytteanläggningen som utgör den främsta miljöpåverkan i 
den planerade verksamheten. 
 
Utvärderingen av de 8 alternativen har sammanställts i en värderingsmatris 
enligt bilaga 6. 
 
3 RESULTAT AV LOKALISERINGSUTREDNINGEN 
 
Resultaten av utredningen visar att en etablering på alternativen 1 (Gröneberg), 
2a (Kranshult) och 2b (Ängen), 3 (Bockabyn A och B), 4(Töllesjö/Höjden) 
samt 14 (Tillemosse) medför en relativt begränsad miljöpåverkan. Vid en 
etablering på något av övriga alternativ 10 (Nolhagen), 11 (Falskog) och 13 
(Skänstad) bedöms miljöpåverkan att bli relativt sett mer omfattande. 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

K
ra

n
s
h
u
lt
 2

a

3
, 
B

o
c
k
a
b
y
n
 A

3
, 
B

o
c
k
a
b
y
n
 B

N
o
lh

a
g
e
n
 1

0

F
a
ls

k
o
g
 1

1

T
ill

e
m

o
s
s
e
 1

4

Lokaliseringsalternativ

T
o

ta
lp

o
ä

n
g

 (
v

ik
ta

d
e

)

 

 4.
 T

öl
le

sj
ö/

H
öj

de
n 

A3.
 B

oc
ka

by
n 

A
 

 3.
 B

oc
ka

by
n 

B
 

 14
. T

i
os

e 
lle

m
s

2a
. K

ra
ns

hu
lt 

 1.
 G

rö
ne

be
rg

 

 10
.  

N
ol

ha
ga

 

 13
. S

kä
ns

ta
d 

 11
.  

Fa
ls

ko
g 

 2b
. Ä

ng
en

 

Figur 3.1 En jämförelse av total miljöpåverkan för respektive lokaliseringsalternativ. 
Hög poängsumma indikerar att etableringen av skytteanläggningen innebär en relativt 
stor miljöpåverkan. Viktningen har skett enligt tabell 2.1. 
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Figur 3.2 Fördelningen av vilken typ av miljöpåverkan utgörs av på de olika 
platserna. Hög poängsumma indikerar att etableringen av skytteanläggningen innebär 
en relativt stor miljöpåverkan. Viktningen har skett enligt tabell 2.1. 

4.
 T

öl
le

sj
ö/

H
öj

de
n 

 3.
 B

oc
ka

by
n 

A
 

 3.
 B

oc
ka

by
n 

B
 

14
. T

ill
em

os
se

 

 2a
. K

ra
na

sh
ul

t 

1.
 G

rö
ne

be
rg

 

 13
. S

kä
ns

ta
d 

 10
. N

ol
ha

ga
 

11
. F

al
sk

og
 

2b
. Ä

ng
en

 

 
 
Nedan ges ge en kort sammanställning av den information som presenteras i 
bilagorna. I bilaga 3 presenteras en översiktskarta med de olika alternativen. 
 
Alternativ 1. Gröneberg 
Skytteanläggningen är planerad inom det område som i dag utgörs av en militär 
skytteanläggning, Bråt. Området är beläget strax söder om Borås. 
 
Närområdet är bullerstört från nuvarande verksamhet, vägar, industriområde 
och tätort. Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av tre 
bostadshus nordväst om anläggningen, St. Sigfrids Griftegård norr om 
anläggningen samt växt och fågelliv i den planerade skytteanläggningens 
närområde (se bilaga 2 och 6). I övrigt bör nämnas att ett ridhus är beläget 
nordväst om det aktuella området. 
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är viltmålsbanan (nr 5) och 
gevärsbanan (nr 10). 
 
Vägverket har planlagt en ny vägsträckning av väg 27. Enligt samråds-
underlaget passerar den nya vägkorridoren öster och vidare norr om den 
planerade skytteanläggningen. Den nya vägsträckningen kommer troligen att 
medföra att placeringen av skjutbanor 5-9 måste modifieras något relativt de 
placeringar som beskrivs i bilaga 3 och 5.  
 
Militären håller för närvarande på med en miljöprövning gällande deras 
verksamhet i området. En preliminär bullerutredning har utförts. Om resultaten 
av de preliminära bullerberäkningar som omfattas av militärens utredning 
slutligen fastställs, förändras inte de bedömningar som omfattas av denna 
utredning.  
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Det finns planer på att förändra markanvändningen i området kring alternativen 
1 , 2a och 2b. Den militära verksamheten har minskat i området och i ett längre 
tidsperspektiv finns politiska indikationer på att Viskans dalgång bör göras 
tillgänglig för kommunens invånare på ett annat sätt än vad den är idag. 
Närheten till Borås, dess natursköna läge m.m. medför att det finns skäl att 
misstänka att en etablering av en ny skytteanläggning i området inte kommer 
att kunna genomföras. Militären har ställt sig avvisande till att samordning av 
sin egen skjutverksamhet med andras. 
 
Alternativ 2a. Kranshult 
Skytteanläggningen är planerad till ett område intill Viskan, där militären 
tidigare bedrivit skjutverksamhet. Kranshult är beläget ca 500 m norr om 
alternativ 2b, Ängen samt ca 6 km söder om Borås.  
 
Närområdet är bullerstört av vägtrafikbuller samt militär verksamhet vid Bråt. 
Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av 1-2 bostadshus sydväst 
om anläggningen, växt och fågelliv i den planerade skytteanläggningens när-
område samt att markanvändningen enligt ÖP är skogsbruk (se bilaga 2 och 6). 
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9) och trapbanan (nr 7). 
 
Militären håller för närvarande på med en miljöprövning gällande deras 
verksamhet på Bråt norr om Kranshult. En preliminär bullerutredning har 
utförts. Om resultaten av de preliminära bullerberäkningar som omfattas av 
militärens utredning slutligen fastställs, förändras inte de bedömningar som 
omfattas av denna utredning. Det finns planer på att förändra markanvänd-
ningen i området kring alternativen 1 , 2a och 2b (se sista stycket, Grönberg). 
Militären och kommunen har haft ett avtal gällande utökat skyddsområde för 
verksamheten på Bråt, vilket har berört Kranshult. I enlighet med områdets 
utvecklingsplaner sades dock avtalet upp våren 2003 vilket medför att Krans-
hult inte fungerar som utökat skyddsområde idag. 
 
Alternativ 2b. Ängen 
Skytteanläggningen är planerad till ett område intill Viskan, där militären 
tidigare bedrivit skjutverksamhet. Ängen ligger ca 500 m söder om alternativ 
2a Kranshult samt ca 6 km söder om Borås. 
 
Närområdet är bullerstört av vägtrafikbuller samt militär verksamhet vid Bråt. 
Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av 1-2 bostadshus sydväst 
om anläggningen, växt och fågelliv i den planerade skytteanläggningens när-
område, Viskans strandskyddsområde samt att markanvändningen enligt ÖP är 
skogsbruk (se bilaga 2 och 6). 
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är viltmålsbanan (nr 5) och 
trapbanan (nr 7). 
 
Militären håller för närvarande på med en miljöprövning gällande deras 
verksamhet på Bråt, norr om Ängen. En preliminär bullerutredning har utförts.  
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Om resultaten av de preliminära bullerberäkningar som omfattas av militärens 
utredning slutligen fastställs, förändras inte de bedömningar som omfattas av 
denna utredning. Det finns planer på att förändra markanvändningen i området 
kring alternativen 1 , 2a och 2b (se sista stycket, Grönberg). Militären och 
kommunen har haft ett avtal gällande utökat skyddsområde för verksamheten 
på Bråt. Ängen ligger strax söder om detta skyddsområde men då avtalet sades 
upp våren 2003 berörs inte Ängen. 
 
Alternativ 3. Bockabyn 
Skytteanläggningen är planerad att ligga i en dalgång intill en anläggning för 
träning av bl. a. ”strid i ort” ca 6 km sydväst om Borås. 
 
Närområdet är bullerstört av vägtrafikbuller samt militär verksamhet vid Bråt. 
Funningen nordväst om Bockabyn bedöms dock ha begränsad eller liten 
störning av vägtrafikbuller. Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs 
av ca 45 bostadshus, väst och sydväst om anläggningen, känsligt fågelliv samt 
att markanvändningen enligt ÖP är skogsbruk (se bilaga 2 och 6). 
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9), gevärsbana (nr 10) och trapbanan (nr 7). 
 
Militären håller för närvarande på med en miljöprövning gällande deras 
verksamhet i området. En preliminär bullerutredning har utförts. Militärens 
utredning kommer att följas upp för att se om det slutgiltiga resultatet påverkar 
de bedömningar som berör buller i denna utredning. Följande bedömningar 
görs i nuläget.   
 

A. Om militärens verksamhet på Bråt påverkar Funningenområdet enligt 
de preliminära bullerberäkningar som utförts, bedöms förändringen 
motsvara 1 i viktpoäng, se Bockabyn A i tabell fig. 3.2 

B. Om militärens verksamhet på Bråt blir av mindre omfattning eller om 
de slutgiltiga resultaten av militärens bullerutredning påvisar att 
nuvarande bullersituation i Funningen påverkas mindre, bedöms 
förändringen motsvara 2 i viktpoäng, se Bockabyn B i tabell fig. 3.2 

 
Den skytteverksamhet som bedrivs vid ”strid i ort” sker med lös ammunition 
och pågår vid ca 35 tillfällen per år. Denna verksamhet ingår naturligtvis i 
utvärderingen ovan, dvs viktningen enligt Bockabyn A och Bockabyn B. 
Miljöpåverkan bedöms som relativt begränsad i båda utvärderingsalternativen, 
oavsett vad resultatet från militärens bullerutredning visar avseende dess 
bullerspridning.  
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Alternativ 4. Töllesjö/Höjden 
Skytteanläggningen är planerad att ligga i ett skogsområde väster om riksväg 
41, ca 7 km söder om Borås. 
 
Närområdet är bullerstört av vägtrafikbuller samt militär verksamhet vid Bråt. 
Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av ca 60 bostadshus 
västerut (Rydboholm och Sör Rya), ett bostadshus österut (Västra Vik) samt ett 
bostadshus ca 300 m norr om anläggningen. Övriga objekt/ naturvärden är 
känsligt fågelliv samt att markanvändningen enligt ÖP är skogsbruk (se bilaga 
2 och 6).  
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9), gevärsbana (nr 10), viltmålsbanan (nr 5) och trapbanan 
(nr 7). 
 
Militären håller för närvarande på med en miljöprövning gällande deras 
verksamhet i området. En preliminär bullerutredning har utförts. Resultatet av 
de bullerberäkningar som omfattas av militärens utredning påverkar inte de 
bedömningar som omfattas av denna utredning. Militärens utredning kommer 
att följas upp för att se om det slutgiltiga resultatet påverkar de bedömningar 
som berör buller i denna utredning. 
 
Alternativ 10. Nolhagen 
Skytteanläggningen är planerad att ligga i ett skogsområde ca 12 km nordväst 
om Borås. 
 
Närområdet är bedömt som ett tyst område enligt de bedömningsgrunder som 
presenteras i bilaga 3. Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av 
ca 15-20 bostadshus norr och söder om anläggningen, känsligt fågelliv samt att 
markanvändningen enligt ÖP är skogsbruk (se bilaga 2 och 6). För övrigt 
bedöms trafikintensiteten i området att öka markant relativt dagens nivå. 
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9), gevärsbana (nr 10) och trapbanan (nr 7). 
 
Alternativ 11. Falskog 
Skytteanläggningen är planerad att ligga i ett skogsområde ca 10 km öster om 
Borås. 
 
Delar av närområdet norrut är bedömt som ett tyst område enligt de 
bedömningsgrunder som presenteras i bilaga 3. En utbyggnad av riksväg 40 till 
motorväg söder om Falskog kommer att ge bullerpåverkan på delar av de 
områden som bedöms som tysta. Den nya vägsträckningen kommer att passera 
närmare skytteanläggningen än den nuvarande RV 40 men om skjutbanan 
anläggs i Falskog bedöms förändring och konsekvens för bostadshusen norrut 
ändå som mycket stor. Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av 
ca 20 bostadshus norr, nordost och söder om anläggningen, känsligt fågelliv 
samt att markanvändningen enligt ÖP är skogsbruk (se bilaga 2 och 6).  
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Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9) och trapbanan (nr 7). 
 
Alternativ 13. Skänstad 
Skytteanläggningen är planerad att ligga i ett skogsområde ca 15 km öster om 
Borås. 
 
Närområdet är bedömt som ett tyst område enligt de bedömningsgrunder som 
presenteras i bilaga 3. Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av 
ca 15-20 bostadshus norr och söder om anläggningen, Rölle naturreservat öster 
om Skänstad, känsligt fågelliv samt att markanvändningen enligt ÖP är skogs-
bruk (se bilaga 2 och 6). För övrigt bedöms trafikintensiteten i området att öka 
markant relativt dagens nivå. En bit av vandringsleden ”Sjuhäradsleden” 
passerar inom det område som påverkas av ljudnivåer > 65 dBAI.  
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9), gevärsbana (nr 10) och trapbanan (nr 7). 
 
Alternativ 14. Tillemosse – Bredared SSK 
Skytteanläggningen är planerad att ligga inom Bredared SSKs befintliga 
skytteanläggning ca 14 km norr om Borås. 
 
Att alternativ 14 erhåller ett värde på förändring baseras på att antal avlossade 
skott ökar med en faktor 3 i ett område som för övrigt ej är bullerbelastat. 
Förändringen bedöms dock bli liten beroende på redan befintlig skjutbana. 
Objekt/naturvärden som påverkat viktningen utgörs av ca 30 bostadshus norr 
och söder om anläggningen och känsligt fågelliv (se bilaga 2 och 6). För övrigt 
bedöms trafikintensiteten i området att öka något relativt dagens nivå.  
 
Dimensionerande skjutbanor för bullerutbredningen är pistolbanan för 
magnumskytte (nr 9), gevärsbana (nr 10). 
 
 
Generellt för de minst lämpliga alternativen: 
För de lokaliseringsalternativen med de högsta poängerna (alt. 10, 11, 13) 
bedöms bullerpåverkan på permanentbostäder som betydande. Det innebär att 
en etablering vid något av dessa alternativ medför stor till mycket stor 
förändring jämfört med nuvarande bullerpåverkan (se bilaga 3). Bullerutbred-
ning från banområdet till en beräknad gränslinje för en maximal ljudtrycksnivå 
på 65 dBAI är för samtliga alternativen 2000 m eller mer (förutom alt. 13 
Skänstad – 1800 m). 
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Generellt för de mest lämpliga alternativen: 
För de lokaliseringsalternativ med lägsta poäng (alt. 1, 2a, 2b, 3, 4 och 14) 
bedöms bullerpåverkan som begränsad. Vid en etablering vid något av dessa 
alternativ bedöms förändringen som liten eller ingen alls jämfört med 
nuvarande bullerpåverkan. Att förändringen blir liten beror på att kringliggande 
områden är bullerbelastade. Som nämnts tidigare kommer militärens buller-
utredning att följas upp för att se vilket det slutliga resultatet och hur detta 
kommer att påverka den slutliga bedömningen av alternativ 3 Bockabyn. 
Bullerutbredning från banområdet till en beräknad gränslinje för en maximal 
ljudtrycksnivå på 65 dBAI är för alternativen 1, 2a, 2 b 1700 m eller mindre 
och för övriga alternativ ca 2000 m.  
 
Representanter för skytteklubbarna har påpekat att det finns svårigheter att 
skapa utrymme för en 300 m gevärsbana (nr 10) på alternativen 2a, 2b och 14. 
 
 
4 DISKUSSION SAMT REKOMMENDATIONER 
 
Utifrån resultaten av lokaliseringsutredningen påvisar resultaten att miljö-
påverkan bedöms bli begränsad vid alternativen 1, 2a, 2b, 3, 4 och 14.  
 
För alternativ 1 har militären även varit avvisande när det gäller samutnyttjan-
de av området med annan skytteverksamhet än sin egen. För övrigt så finns det 
planer på att förändra markanvändningen i hela området kring alternativen 1, 
2a och 2b. Den militära verksamheten har minskat i området och i ett längre 
tidsperspektiv finns politiska intentioner för att Viskans dalgång ska göras mer 
tillgänglig för kommunens invånare än vad den är i dag. Närheten till Borås, 
dess natursköna läge m.m. innbär att det finns underlag att misstänka att en 
etablering av en ny skytteanläggning i området inte kommer att kunna genom-
föras på grund av att planläggningen kommer att förändras för området.  
 
För alternativ 14 så måste banområdet byggas ut vid en etablering av den nya 
skytteanläggningen. Det innebär att tillstånd måste erhållas från berörda 
fastighetsägare för att möjliggöra en nyetablering av den samlade skytte-
anläggningen.  
 
När det gäller alternativ 3 så bedöms miljöpåverkan som relativt begränsad i 
båda utvärderingsalternativen, oavsett vad resultatet från militärens buller-
utredning visar avseende dess bullerspridning.  
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Samtliga alternativ har utvärderats utan att några bullerdämpande åtgärder och 
installationer har beaktats. Det medför att den slutgiltiga miljöpåverkan kan bli 
väsentligt mindre än den som presenteras här. När urval har gjorts utifrån 
denna lokaliseringsutredning bör utvalda alternativ utvärderas utifrån en mer 
detaljerad skjutbaneplacering, bullerdämpande åtgärder samt en mer detaljerad 
bullerutredning. 
 
Ur perspektivet miljöpåverkan har ett antal alternativ bedömts som mer 
lämpliga än övriga. Ett antal andra faktorer kan komma att påverka det 
slutgiltiga urvalet av lämpliga alternativ. Detta medför att vissa av de alternativ 
som bedöms som mest lämpliga kan falla bort av andra skäl än de bedömnings-
grunder som omfattas av denna utredning. Om så blir fallet rekommenderas att 
man, utifrån resultatet av denna utredning, går vidare med övriga alternativ för 
en bedömning av vilka av de kvarstående som är mest lämpliga att etablera en 
samlad skytteanläggning på.  
 
Inför det slutliga valet bör information sammanställas med avseende på berörda 
fastighetsägares intresse att arrendera ut eller överlåta aktuellt markområde 
samt vilka anläggningstekniska förhållanden som råder. 
 
För den eller de fastigheter som man vill gå vidare med hålls ett tidigt samråd 
med enskilda berörda och Länsstyrelsen enligt 6 kap 4 § i Miljöbalken. Det 
tidiga samrådet kan hållas skriftligen eller i mötesform. Vid en miljöprövning 
enligt miljöbalken kommer även tillstånd för skjutning och skjuttillfällen 
eventuellt att innehålla regleringar för att begränsa bullerstörningar i skjut-
banans närområde.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….. ………………………….. 
Magnus Jansson  Tomas Ahlberg 
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Bilaga 1 









 
 

Bilaga 2 



Människors miljö och hälsa
Buller, bostäder
Buller, fritidsområde

Lagenligt skyddat- eller riksintressant område 
inom 1700 m från banområdet
Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturvård
Nationalpark
Naturreservat
Kulturreservat
Naturminne

Biotopsskyddsområde
Växt- och djurskyddsområde
Strandskyddsområde
Vattenskyddsområde
Landskapsbildskydd
Särskilt skydds- eller bevarandeområde (Natura 
2000)

Nej

Nej

Töllesjö, generellt biotopskydd
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Bullerstört område utbreder sig 
över område med riksintresse, 

Ryboholm

Fastighet 4
Töllesjö/Höjden

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Fastighet 3
Bockabyn

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Ja, 2b
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Fastighet 2a & 2b
Kranshult/Ängen

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Fastighet 1

Nej

Nej
Nej

Nej

Gröneberg

Nej



Natur- och kulturmiljö
Ytterligare intresseområde enligt naturvårdsprogram 
inom 1700 m från banorna
Objekt i ängs- och hagmarksinventeringen inom 
banområdet

Ytterligare intresse enligt översiktsplan inom 1700 m
från banområdet
Värdefull bebyggelsemiljö, 
kulturminnesvårdsprogram inom banområdet
Fornlämningar inom banområdet

Markanvändning inom området

Översiktsplan
Detaljplan Nej

Nej

Nej
Inga kända inom banområdet

Tidigare betesmark, samt 
skogsbruk

11*101 Töllesjö, fågelliv

Nej

Nej
Inga kända inom banområdet

Skogsbruk
Nej

08*016 Osdals mader, fågelliv

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Inga kända inom banområdet

Skogsbruk

08*016 Osdals mader, växt 
och fågelliv

Nej

Nej
Inga kända inom banområdet

Skjutfält
Nej

08*016 Osdals mader, växt 
och fågelliv

St. Sigfrids Griftegård, planerat
grönområde öster om 

anläggningen

Nej



Fastighet 10 Fastighet 11 Fastighet 13 Fastighet 14
Nolhagen Falskog Skänstad Bredared SSK

Människors miljö och hälsa
Buller, bostäder
Buller, fritidsområde

Lagenligt skyddat- eller riksintressant område 
inom 1700 m från banområdet
Riksintresse naturvård Nej Nej Rölle>1700 m Nej
Riksintresse kulturvård Nej Nej Rölle>1700 m Nej
Nationalpark Nej Nej Nej Nej
Naturreservat Nej Nej Rölle>1700 m Nej
Kulturreservat Nej Nej Nej Nej
Naturminne Nej Nej Nej Nej
Biotopsskyddsområde Nej Nej Nej Röl, generellt biotopskydd
Växt- och djurskyddsområde Nej Nej Nej Nej
Strandskyddsområde Kråketjärn Nej Nej Nej
Vattenskyddsområde Nej Nej Nej Nej
Landskapsbildskydd Nej Nej Nej Nej
Särskilt skydds- eller bevarandeområde (Natura 
2000) Nej Nej Rölle>1700 m Nej



Natur- och kulturmiljö

Ytterligare intresseområde enligt naturvårdsprogram 
inom 1700 m från banorna

04*004*02 Kråkemossen, 
fågelliv Nej 07*049 Långemossen, fågelliv

05*014 Sevred, 05*019 
Rölsbäcken med omgiv-ningar, 

05*020 Röl, 05*024 Hulu 
kvarn, 05*025 Lilla Sköttning, 

05*049 Ekenäs, 05*050 
Ärtingen, fågelliv

Objekt i ängs- och hagmarksinventeringen inom 
banområdet Nej Nej Nej Nej
Ytterligare intresse enligt översiktsplan inom 1700 m
från banområdet Nej Nej Nej Nej
Värdefull bebyggelsemiljö, 
kulturminnesvårdsprogram inom banområdet Nej Nej Nej Nej
Fornlämningar inom banområdet Inga kända inom banområdet Inga kända inom banområdet Inga kända inom banområdet Inga kända inom banområdet

Markanvändning inom området
Översiktsplan Skogsbruk Skogsbruk Skogsbruk Skogsbruk (skjutbana ?)
Detaljplan Nej Nej Nej Nej
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
MKB - Skottbuller. Uppdatering med förändrade banlayouter 2004 

Uppdragsgivare: Jordmiljö Nordic AB 
Magnus Jansson 
 
Gullbergs Strandgata 36D 
411 04 Göteborg 
 
Tel.: 031-771 00 54 

Uppdrag: Att genom beräkningar beskriva förväntad skottbullerutbredningen runt 
9 st lokaliseringsalternativ för ny skytteanläggning inom Borås kommun. 

Sammanfattning: I denna rapport redovisas översiktliga beräkningar av förväntade 
skottbullernivåer från dimensionerande skjutverksamhet inom planerad 
skytteanläggning. Beräkningarna omfattar 9 st olika 
lokaliseringsalternativ för anläggningen och resultatet redovisas i form 
av utritade gränslinjer i omgivningen motsv. en skottljudnivå på max 65 
dBA Impulse. Utgående från resultatet har vi för varje 
lokaliseringsalternativ gjort en samlad bedömning av skottbullrets 
påverkan till omgivningen genom poängsättning med avseende på 
förändring och konsekvens. De parametrar som har vägts in är 
beräknade ljudnivåer i förhållande till rådande bullermiljö i området idag 
samt antalet fastigheter som kan få ljudnivåer ≥ 65 dBA Impulse från 
skytteanläggningen. Redovisad bullerpåverkan har viktats in en samlad 
bedömning av resp. alternativs totala miljöpåverkan till omgivning för 
urval av lämpliga alternativ för vidare miljökonsekvensbeskrivning. 

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 Per Wikström Martin Almgren 
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1. Bakgrund och syfte 
Borås Kommun vill utreda möjligheten att lokalisera en samlad skytteanläggning för 
pistol-, gevärs och lerduveskytte på ett ur miljösynpunkt så optimalt sätt som möjligt. 
Vid ett tidigare urval har Kommunen valt ut 9 st lokaliseringsförslag som lämpliga att 
studera med avseende på förväntad miljöpåverkan. En viktig miljöpåverkande faktor 
är buller. På uppdrag av Jordmiljö Nordic AB har Ingemansson Technology AB, för 
samtliga lokaliseringsalternativ, utfört överslagsmässiga beräkningar av de högsta 
ljudnivåer som kan förväntas uppstå vid dimensionerande skytteverksamhet inom 
anläggningen. Beräkningarnas syfte är att sammanfatta och värdera de olika 
lokaliseringsförslagens skottbullerpåverkan till omgivningen inlagda i en utarbetad 
utvärderingsmatris. Meningen är att man ur denna utvärdering skall välja ut ett antal 
lämpliga alternativ vilka skall läggas fram till ett tidigt samråd samt vara föremål för 
en mer detaljerad Miljökonsekvensbeskrivning. 

2. Omfattning - Förändringar i banlayout 
Utgående från skyttealliansens förslag till disposition av skjutbanor daterat 2002-
2003 genomfördes en första omgång skottbullerberäkningar vilka redovisades i vår 
rapport 12-00530-r-A (2003-03-27). Under våren 2004 lämnade skyttealliansen, 
genom Tomas Ånhed och Sören Wahlberg, förslag till förändringar i banlayout för 
lokaliseringsalternativen nr. 3: Bockabyn, nr. 4: Töllesjö/Höjden samt nr 13: 
Tillemosse. I denna rapport redovisas tidigare resultat och bedömningar inkluderat  
en uppdatering med de senast föreslagna layoutförändringarna inräknade.         
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3. Underlag 
Förutom ovanstående förändringar i banlayout har följande underlag använts för 
utredningen: 

• Topografiska kartor täckande samtliga lokaliseringsförslag inklusive 
närmaste omgivning i CAD. 

• Ekonomisk karta över aktuella utredningsområden, skala 1:50 000. 

• Foto och noteringar gjorda i samband med genomförda fältstudier den 9-12 
december 2002. 

• Muntlig och skriftlig beskrivning av planerad skytteverksamhet från berörd 
skytteklubb från 2002-2003 samt nya layoutförslag för Bockabyn, 
Töllesjö/Höjden och Tillemosse från 2004. 

• Rapport 12-00530-r-A, 2003-03-27. 

Ingemanssons tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila och militära 
skytteanläggningar i Sverige. 

 

4. Buller från finkalibrigt skytte 
4.1. Allmänt 
Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad 
från annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi utsätts för och störs mest av 
i samhället är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa bullerkällor 
kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg, ligga konstant 
under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka under ett 
begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt annan 
karaktär. De ger vanligtvis upphov till högre ljudtrycksnivåer nära källan med en 
mycket kort varaktighet (≤ 1 sek). Ur störsynpunkt är det svårt att jämföra skottbuller 
med andra störmått som t ex. ekvivalenta ljudnivåer i dBA över dygnet (trafikbuller). 

För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I = 
Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är 
mest känsligt (500-2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det 
är mycket kortvarigt (< 35 millisekunder). 

4.2. Krav och riktvärden  
Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i 
Naturvårdsverkets allmänna råd ”Buller från skjutbanor” (SNV RR 1981:2) enligt 
nedanstående tabell. 
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Ljudnivå utomhus i dBA Impuls 

Nyanläggning av bana samt 
för väsentlig ombyggnad av 
befintlig bana 

Befintliga banor samt för 
mindre om- eller tillbyggnad 
av bana 

 
Utrymme 

Dag och 
kväll     kl 07-
22 

Natt kl. 22-07 Dag och 
kväll     kl 07-
22 

Natt kl. 22-07 

Bostäder 65-70 55-60 65-80 55-65 

Vårdlokaler 60-65 55-60 60-75 55-65 

Undervisningslokaler 60-65 - 60-75 - 

Fritidsbebyggelse och 
rörligt friluftsliv (där 
naturupplevelsen är 
en viktig faktor) * 

60-65 55-60 60-75 55-65 

* Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv 
  

4.3. Beräkningsmetod 
När det gäller att förutse bullernivåer runt skjutbanor finns det några 
beräkningsprogram att tillgå varav det mest använda idag är programmet 
SKUDDLYD – 4.1 utvecklat av Kilde Akustikk AS i Norge. Beräkningsprogrammet är 
baserad på en nordisk beräkningsmodell för ljudutbredning av buller från fin- och 
grovkalibriga vapen inkl. sprängningar. Programmet utvecklades på 80-talet inom en 
nordisk arbetsgrupp: Försvarets Arbetsgrupp för Skjutbanor ”FAGS”. Till 
beräkningsmodellen finns en databank där uppmätta ljudemissionsnivåer från olika 
vapen och ammunition finns inlagda. 

 
De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid beräkningarna, har 
varit följande: 

 
1. Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped 

2. Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch 

3. Älgstudsare 7.62 mm, 30-06 Norma Jaktmatch 

4. Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch 

5. Hagelgevär kal.12,Nike Skeet, 70 mm, m/elevation 

6. Pistol M/40/ 9 mm sk. ptr. M/39 
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7. Revolver .45 Magnum 

8. Revolver Sturm / Ruger & Co .357 Magnum 

 

För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar SKUDDLYD hänsyn till 
följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i utvalda mottagarpunkter: 

 

- Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB 
per avståndsfördubbling) 

- Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende 
storhet). 

- Markdämpning (hård eller mjuk mark) 

- Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog). 

- Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. källnära skärmar/vallar, byggnader 
samt stora höjdskillnader i terrängen. 

- Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär 
teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det 
gäller beräkning av skärm- och vegetationsdämpning. Vindfallet 
överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt 
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer ”Buller från skjutbanor – allmänna råd 
(RR 1981:2)” skall gälla vid mätningar av skottbuller.       

 

Anm. Förutom ovanstående beräkningsmodell finns även Statens 
naturvårdsverks modell ”Buller från finkalibriga vapen”  (SNV 
Meddelande 7/1984) vilken i stort sett bygger på samma grundteorier 
men har en mer begränsad källkatalog.  

4.4. Beräkningsfall 
Ljudutbredningsdämpning 
I aktuellt fall har beräkningarnas syfte, dvs. att erhålla värden vilka skall ligga till 
grund för ett tidigt urval mellan olika alternativ, inneburit att vi endast utfört 
schablonmässiga skottbullerberäkningar för jämförelse mellan förslagen. I dessa 
beräkningar har vi avgränsat omfattningen genom att endast räkna in 
avståndsdämpning, luftdämpning samt markdämpning i form av mjuk mark. Övriga 
dämpparametrar har vi i detta läge antingen försummat (vegetationsdämpning) eller 
valt att endast utifrån kartmaterialet göra mycket grova bedömningar 
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(skärmdämpning p.g.a. terrängen), se nedan. Vi har i detta läge inte heller räknat in 
någon effekt av eventuella skjuthallar. 

Vindriktning 
Normalt vid beräkningar av ljudutbredning från vapenskott beräknas och redovisas 
de högsta värden som kan uppstå vid ett ”värsta” vindfall dvs. medvind från 
skjutplatsen till omgivningen i alla riktningar 1. Detta värsta fall har utgjort grundfallet 
i aktuella beräkningar gällande skjutning med dimensionerande vapen inom 
skytteanläggningen. 

Resultatredovisning 
Med ovanstående förutsättningar har vi för varje ovan specificerat vapen tagit fram 
avståndet till en högsta ljudnivå på 65 dBA Impuls runt om skjutplatsen, se exempel 
på schablon i diagram nedan. 

 
 

-2000

-1000

0
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2000
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-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

65 dBAI

Revolver Magnum 357

Skjutplats

Skjutriktning

 
 
 
 
 
1) Detta väderförhållande kan i praktiken endast jämföras med ett väderfall då det är vindstilla och det råder 

inversion (positiv temperaturgradient dvs högre temperatur i de övre luftlagren). Vädersituationen är högst 
ovanlig och uppstår max några enstaka tillfällen årligen och då främst vintertid under natten i samband med 
högtryck.    

Avstånd i m 
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Ur diagrammet framgår bl.a. de riktningsberoende egenskaperna som normalt gäller 
för ljud från finkalibriga vapen. Ljudnivån i skjutriktningen ligger genomgående högre 
än övriga ljudutbredningsriktningar. Skillnaden i nivå mellan mynningsljudet i 
skjutriktningen och motsvarande i riktning rakt bakåt kan vara så stor som upp till ca 
25 dBAI vid ett referensavstånd på 10 m från skytten.       

Med utarbetade schablondiagram, skalenligt avpassade till erhållet kartmaterial, har 
vi lagt in en uppskattad total 65 dBAI- gränslinje utritad runt hela skjutanläggningen 
placerad vid resp. lokaliseringsalternativ. Gränslinjen är maximerad med hänsyn till 
de vapen som för resp. alternativ ger upphov till dimensionerande ljudimmission. I 
det fall vi kunnat konstatera stora höjdskillnader i terrängen runt lokaliseringsplatsen 
har vi gjort mycket grova justeringar av gränslinjen grundat på enstaka 
stickprovsberäkningar och tidigare erfarenheter vad det gäller beräkning av 
ljudutbredning utomhus.  

5. Beräkningsresultat 
I bifogade kartbilagor 12-00530– B01-B09 redovisas beräknade gränslinjer i 
omgivningen runt varje lokaliseringsalternativ motsvarande en skottljudnivå på max 
65 dBAI utritad på ett kartunderlag. I gränslinjerna har räknats in de högsta 
skottljudnivåerna som kan uppstå från alla de vapen som används på aktuella 
skjutbanor inom hela skytteanläggningen.   

Det är viktigt att poängtera att redovisade gränslinjer dessutom är ett beskrivet 
meterologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av 
skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se gränslinjen som det 
högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella mottagarpunkter. 
Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen förekommer inne på 
skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind från skjutplatsen till 
mottagare dvs. de mätbetingelser som gäller för skottbullermätningar enligt 
Naturvårdsverket. 

Vilka skjutbanor inom resp. lokaliseringsalternativ som är dimensionerande för 
utritad gränslinje varierar från fall till fall både med hänsyn till banans skjutriktning 
och skjutplatsens placering i förhållande till omgivande terräng. De skjutbanor och 
vapen som nästan genomgående ger upphov till de högsta ljudnivåerna i 
omgivningen är pistolbanan för praktiskt skytte vid skjutning av magnum revolver 
samt trapbanan vid skjutning med hagelgevär. I några fall ger även viltmålsbanorna 
vid skjutning med älgstudsare och gevärsbanan vid skjutning med gevär 6.5 mm ett 
betydande ljudbidrag. För varje lokaliseringsalternativ redovisas i bifogade 
kartbilagor vilken skjutbana/vapen som är dimensionerande och i vilken riktning som 
den avgör läget på gränslinjen.             
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Kommentar 

I bifogade kartbilagor redovisas även vindrosor för resp. lokaliseringsområden vilka 
härrör från uppmätt och sammanställd vindstatistik under perioden april till oktober 
1996-2000 av Luft i Väst. Någon närmare beräkningsteknisk analys av vilken 
betydelsen redovisad vindstatistik har på förväntad skottbullerutbredning görs inte i 
detta läge av projektet. I ett senare skede, i samband med fördjupad analys inför ett 
slutligt val av lämpligt lokaliseringsalternativ, är avsikten att man även väger in 
förhärskande vindriktningar liksom andra bullerpåverkande faktorer (t ex. Skjuthallar, 
skyddsvallar, lokala terränghöjder nära skjutbanan etc.) i bedömningen. 

 

6. Bedömningsgrunder 

6.1. Allmänt 
Vid tidigare liknande lokaliseringsutredningar har man följt en utarbetad 
bedömningsmatris innehållande ett antal parametrar utvalda för att få en samlad 
bedömning av resp. lokaliseringsalternativs totala miljöpåverkan till omgivningen. I 
aktuellt fall har beslutats att denna bedömningsmatris skall modifieras och anpassas 
så att den även kan användas för urvalet av lämplig lokalisering för Borås 
skytteanläggning. I matrisen görs bedömningen av förändring och konsekvens för 
totalt 21 parametrar fördelade på fyra huvudgrupper: 

o Människors miljö- och hälsa. 

o Lagenligt skyddande- eller riksintressant område 

o Natur- och kulturmiljö 

o Markanvändning. 

Inom gruppen människors miljö- och hälsa bedöms två parametrar nämligen 
bullerstörningar vid bostäder och vid friluftsområden (OBS! Planlagda). Normalt 
bedöms bullerpåverkan till omgivningen vara den mest betydande faktorn när det 
gäller lokalisering av skjutbanor och motorsportbanor. För att öka betydelsen av 
bullerpåverkan har man i matrisen tilldelat den en viktningsfaktor på 50 %. 

 

6.2. Bedömningsgrunder för skottbullerpåverkan 
6.2.1. Bedömningsnivå 
Enligt Naturvårdsverkets faktablad (Skjutbanor – finkalibrigt skytte. Utgåva 3: 
september 2002) upplevs vanligen skottbullerstörningar för närboende som ganska 
små upp till intervallet 65-70 dBAI (Impulse). Olika störningsundersökningar har t ex. 
visat att andelen mycket störda människor understiger normalt 10% upp till en 
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ljudnivå på 65 dBAI. Vid högre ljudnivåer ökar antalet mycket störda människor 
ganska snabbt från drygt 10 % upp till ca 25 % vid en nivå på 80 dBAI. I samband 
med nyetablering av skjutbanor brukar man därför normalt rekommendera ett 
riktvärde på 65 dBAI för bostäder dag och kväll. Motsvarande riktvärde för 
fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv anser man bör ligga ca 5 dBAI lägre. Det skall 
dock påpekas att det senare endast avser områden som planlagts för 
fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Vår erfarenhet är dock att det i praktiken högst 
sällan handlar om fritidsområden som är så formellt planlagda för detta ändamål att 
de kan anses vara underställda ett lägre riktvärde. 

 

Vid aktuell utredning har vi därför valt att bedömda skottbullrets påverkan på både 
bostäder och fritidsområde utgående från en samlad bedömningsnivå på 65 dBAI. 
Bedömningen enligt beskriven matris innebär för varje parameter en gradering av 
miljöpåverkan under begreppen: förändring och konsekvens. Definition av dessa 
begrepp för aktuell lokalisering redovisas nedan: 

6.2.2. Förändring 
Definition 

För att få ett relevant mått på hur stor bullermässig förändring det kan bli fråga om i 
ett område om skytteanläggningen etableras, bör man enligt vår bedömning relatera 
beräknade skottbullernivåer till nuvarande bullersituation i området. Eftersom det i 
detta fall handlar om stora områden som påverkas så är det i praktiken omöjligt att 
genom ljudmätningar på plats fastställa ett entydigt mått på bakgrundsljud som kan 
anses gälla hela utredningsområdet. Vi har därför valt att utgå från Ingemanssons 
utförda kartläggning av tysta områden inom hela Västra Götalands län (Rapport,      
B-1619-r-A: Tysta områden i Västra Götalands län – Förstudie. 2000-08-29). 
Uppdraget, som betecknades att vara en förstudie, innehöll inledande 
schabloniserade beräkningar av bullerpåverkan inom hela länet orsakat av de större 
bullerkällorna dvs. 

 Vägtrafik – Samtliga allmänna vägar. 

 Tågtrafik – Samtliga tågsträckor. 

 Flygtrafik – De större flygplatserna i länet; Landvetter, Såtenäs, Säve, 
Skövde, Trollhättan och Lidköping. 

Syftet med utredningen var att ta fram grova avgränsningar av de områden som 
kunde betecknas som tysta naturområden. Definitionen av ett ”tyst område” fastslås 
i utredningen vara ett område där den ekvivalenta ljudtrycksnivån från olika typer av 
samhällsbuller (trafik, industrier, fritidsaktiviteter m.m.) underskrider 30 dBA dag, 
kväll och natt. Beräkningsresultatet finns redovisat på kartmaterial där förväntade 
tysta områden (Leq ≤ 30 dBA) är markerade som gröna fält och mer bullerbelastade 
områden (Leq ≥ 30 dBA) som streckade ytor. Beräkningsresultatet för området kring 
Borås redovisas i bifogad kartbilaga (12-00530-B10) där även de olika 
lokaliseringsalternativen för skytteanläggningen har markerats. Vad man kan notera 
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är att skytteanläggningen (inklusive närmaste omgivning), lokaliserad i förslag 1, 2, 
3 och 4, hamnar inom områden där Leq ≥ 30 dBA främst p.g.a. dess relativa närhet 
till större vägar och tätorter. För lokaliseringsförslag 10, 13 och 14 däremot befinner 
sig stora delar av skytteanläggningens närområde inom ett definitionsmässigt ”tyst 
område”. För lokaliseringsalternativ 11 gäller samma förhållanden men det är 
endast en mindre del av skjutbanornas närområde (norr om skjutanläggningen) som 
hamnar inom ett ”tyst område”.   

Kommentar: Det finns förslag på en ny definition av tysta områden som har tagits 
fram av samverkansgruppen för bulleransvariga myndigheter. Den redovisas i en 
rapport med titeln ”Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer - Förslag till mått, mätetal 
och inventeringsmetod” från Naturvårdsverket 2002-12-18 och kan hämtas från 
www.naturvardsverket.se. För t ex friluftsområden i kommunala översiktsplaner 
anges att mätetalet 45 dBA inte bör få överskridas mer än 60 minuter per dag. 
Mätetalet är ekvivalent ljudnivå under bullerhändelsen. Tysta områden har ännu inte 
mätts eller beräknats på detta sätt i Borås kommun, så vitt vi känner till. 

Det bör noteras att refererad kartläggning enbart handlar om bullerpåverkan i form 
av ekvivalenta ljudnivåer. Som nämnts ovan karaktäriseras skottbuller av att vara ett 
kortvarigt impulsljud där ett speciellt störmått (dBA Impulse) måste gälla. Fysikaliskt 
sett ligger detta störmått ganska långt från en ekvivalent ljudnivå. Ett något närmare 
samband gäller för den maximala ljudnivån (LAmax) som anses vara ett relevant 
störningsmått på bl a flygbuller (mindre flygplatser). Maximalnivån mäts normalt i 
enheten dBA ”FAST”. Ur rent mättekniska aspekter kan man räkna ut differensen 
mellan skottljudnivåer uppmätta i dBAI och i enheten dBA FAST. Man kan då 
principiellt säga att skottbullernivåer uppmätt i dBA FAST i snitt ligger ca 5-6 dB 
lägre än motsvarande i dBA Impulse.       

För att uttrycka något samband mellan ekvivalenta ljudnivåer och maximalnivå har 
man i ovanstående utredning jämfört ekvivalentnivån 30 dBA med maximalnivån 45 
dBA, då det är en vanlig kombination vid krav/riktvärden. Detta skulle i princip 
innebära att definierade tysta områden i bifogat kartmaterial också kan gälla 
områden där man kan förvänta maximalnivåer LAmax ≤ 45 dB. 

En ytterligare källa som påverkar den befintliga bullermiljö inom området är den 
skjutverksamhet som sedan länge bedrivs inom det militära skjutfältet vid Bråt. De 
lokaliseringsalternativ som framförallt påverkas av denna verksamhet är alternativen 
1, 2, 3 och 4 som samtliga är belägna inom 3 km från skjutfältet. Inom skjutfältet 
pågår bl a skjutning med både finkalibriga och grovkalibriga vapen samt 
sprängningar. En preliminär beräkning av WSP Akustik (TR 2002-228, mars 2003), 
utförd i samband med tillståndsansökan av skjutfältet, visar bl a att betydande 
områden runt aktuella lokaliseringsalternativ har ljudstörningar från militär skjutning 
och sprängning inom skjutfältet som minst ligger i nivå med beräknade högsta 
ljudnivåer från den planerade skytteanläggningen. Eftersom WSP: s beräkningar 
fortfarande 2004 är att betraktas som preliminära och militären ännu inte följt upp 
resultatet och bestämt omfattning av framtida verksamhet har vi i detta läge valt att 
för alternativ 3, Bockabyn, anta följande olika scenarios vid bedömningen.  
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A. Omfattningen av militärens verksamhet och beräknad bullerspridning till bl. a 
Funningeområdet kommer att ske enligt WSP: s preliminära beräkningar. 

B. Mindre omfattning av verksamheten och därmed mindre bullerspridning till 
omgivningen än motsvarande utredning. 

 

Gradering 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning har vi för den aktuella bedömningen valt 
att utgå från den beräknade gränslinjen 65 dBAI, översatt till en maximalnivå på 60 
dBA FAST, och relaterat denna till resp. områdes beräknade bakgrundsljud uttryckt 
som maximalnivån.  Vi har valt följande gradering av begreppet förändring: 

Skillnaden mellan beräknade skottbullernivåer och uppskattat bakgrundsljud i 
området: 

≤ 5 dBA = 0 

5-10 dBA = 1 

10-15 dBA = 2 

≥ 15 dBA = 3  

Graderingspoängens fördelning innebär i princip att om skottbullergränslinjen 60 
dBA FAST hamnar inom ett tyst område (LAmax ≤ 45 dB) så innebär den nya 
störningen > 15 dBA högre maximalnivåer än vad som kan förväntas idag. Man 
upplever sannolikt en mycket stor förändring (= 3). I det fall samma gränslinje 
hamnar inom ett område som ligger nära en trafikerad väg, där maximalnivån från 
trafiken kan uppskattas ligga högre än 55 dBA FAST upplever man kanske ingen 
förändring alls (= 0). 
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6.2.3. Konsekvens 
För att få ett mått på hur stor konsekvensen blir för de närboende vid en etablerad 
skytteanläggning föreslår vi en bedömningsnivå vilket beskriver hur många 
fastigheter som hamnar inom gränslinjen Lp ≥ 65 dBAI. Vi föreslår följande 
gradering: 

Antalet bostäder som hamnar inom område ≥ 65 dBAI: 

Inga = 0 

1-5 st = 1 

5-10 st = 2 

> 10 st = 3 

 

6.2.4.  Resultat av bullerbedömningen 
Nedan sammanställs vår bedömning vad det gäller förändring och konsekvens 
avseende bullerpåverkan till omgivningen för resp. lokaliseringsalternativ. 

 

Alternativ 1 2 3A 3B 4 10 11 13 14 
Förändring 0 0 1 2 1 3 3 3 1 

Konsekvens 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

   



Områden som har utretts



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
 
Beräknade skottbullerutbredning: 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 1: Gröneberg 

12-00530-A01 
 
2004-11-30 
PW 
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Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 

 

1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
 

Dominerande skjutbanor/vapen
− Gevärsbanan/ gevär 6,5 mm, 

riktning syd – väst. 
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning väst – nordost. 

− Viltmålsbana/älgstudsare, 
riktning nordost – syd. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 2a: Kranshult 
Gränslinje max 65 dBAI 
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2004-11-30 
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Dominerande skjutbanor/vapen
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning syd – nordost. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning nordost – syd. 

 

1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m 
   
Vindrosen visar att den förhärskande
vindriktningen är från sydväst 
 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 2b: Ängen 
Gränslinje max 65 dBAI 

12-00530-A03 
 
2004-11-30 
PW 
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1-4

8,9
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65 dBAI 

Dominerande skjutbanor/vapen
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning sydost – nord. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning nord – sydost. 

  
1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 
 
 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 3: Bockabyn 
Gränslinje max 65 dBAI 
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65 dBAI  

1000m 

 

 

500m 

 

Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 
1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m 
  10:Gevärsbana 300 m 

 

Dominerande skjutbanor/vapen
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning nord – sydost. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning sydost – nordväst. 

− Viltmålsbana/älgstudsare, 
riktning nordväst – nord. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 4: Töllesjö/Höjden 
Gränslinje max 65 dBAI 

12-00530-A05 
 
2004-05-04 
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  500    1000m 
1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
 

Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 
m

Dominerande skjutbanor/vapen
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning ost – nordväst. 

− Viltmålsbana/älgstudsare,   
riktning nordväst – nord. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning nord – ost. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 10: Nolhagen 
Gränslinje max 65 dBAI 
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2004-11-30 
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1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 
Dominerande skjutbanor/vapen
− Gevärsbanan/ gevär 6,5 mm, 

riktning sydväst – nord. 
− Trapbana/hagelgevär,   

riktning nord – ost. 
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning ost – sydväst. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 11: Falskog 
Gränslinje max 65 dBAI 
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1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från söder. 
Den turkosa linjen är den fastställda 
sträckningen på ny motorväg. 
 

Dominerande skjutbanor/vapen
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning ost – sydväst. 

− Viltmålsbana/älgstudsare,     
riktning sydväst – väst. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning väst – ost. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 13: Skänstad 
Gränslinje max 65 dBAI 
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65 dBAI 
1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från sydväst 
Dominerande skjutbanor/vapen
− Gevärsbana/gevär 6,5 mm, 

riktning sydost - sydväst. 
− Pistolbana för praktiskt 

skytte/magnum revolver, 
riktning nord & ost – sydost. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning nord – ost. 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun  
Beräknade skottbullerutbredning: 
Lokaliseringsalternativ nr. 14: Tillemosse 
Gränslinje max 65 dBAI 
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1-4: Pistol- och gevärsbana 25-50 m 
5-6: Viltmålsbana 80-100 m 
    7: Trap- och Jägarbana 
8-9: Pistolbana för praktiskt skytte/magnum 30-150m
  10:Gevärsbana 300 m 
Vindrosen visar att den förhärskande 
vindriktningen är från söder 
 
Dominerande skjutbanor/vapen

− Pistolbana för praktiskt 
skytte/magnum revolver, 
riktning väst – nord. 

− Trapbana/hagelgevär,   
riktning nord – sydost. 

− Viltmålsbana/älgstudsare,   
riktning sydost – väst. 
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Bedömningsgrunder   –  Lagenligt skyddat eller riksintressant område 
 samt övrig kulturmiljö 
 
Förändring Lagenligt skyddat eller riksintressant område samt övrig 
 kulturmiljö  

0 > 2500 m från banområdet 
1 1700-2500 m från banområdet 
2 1100-1700 m från banområdet 
3 < 1100 m från banområdet 

 
Konsekvensernas storlek har generellt bedömts motsvara förändringarnas, dvs. en 
förändring (2) har bedömts medföra stora konsekvenser (2). För några typer av 
natur- och kulturvården har denna bedömning frångåtts: 
En slags försiktighetsprincip har tillämpats framför allt när det gäller möjliga 
(negativa) konsekvenser för friluftsliv och värdefulla fågelområden, men även när 
det gäller tysta områden och limnologiska värden.  
Omvänt så har konsekvenserna mildrats jämfört med bedömd förändring för t ex 
naturvärden som är av geologisk eller botanisk karaktär eftersom dessa inte är 
bullerkänsliga (se nedan uppställning) 
 
Konsekvenser förändringsvärdet plus/minus 
 +1 <2500 m från tyst område max 3 
 +1 Limnologiska värden max 3 
 +2 Ornitologiska värden max 3 
 +2 Friluftsliv max 3 
 -2 Fornlämningar, kulturvärden min 0 
  (om ej inom 500 m radie) 
 -2  Botaniska, geologiska värden min 0 
  (om ej inom 500 m radie) 
 
Om flera värden finns i samma område är de värden som betingar den högsta 
poängen styrande. 
 
 
Bedömningsgrunder – övriga naturvärden – fåglar och växter  
 
Naturvärden har olika karaktär och påverkas olika av en skytteanläggning. 
Därför har en mer detaljerad bedömning utförts. Bedömningen har gjorts 
beroende vilken miljöpåverkan följande parametrar har:  
 

• Bullerpåverkan 
• Den fysiska anläggningen 
• Kontinuerlig aktivitet, människor och fordon 

 
Bedömningen frångår övriga bedömningsgrunder så till vida att det inte 
finns ansatta avstånd som betingar olika viktningspoäng. I stället har 
aktuella naturvärden på respektive alternativ tilldelats poäng mot bakgrund 
av vilken påverkan ovanstående parametrar bedöms medföra. Det anges inte 
exakt vilken typ av naturvärde som gäller för respektive alternativ med 
hänsyn till att vissa av de aktuella naturvärdena är sekretessbelagda. 
 



Bedömningsgrunder – markanvändning  
 
 
Förändring  

0 -  
1 Nedlagt grus/sandtag 
2 Skogs eller jordbruksfastighet 
3 Kommunikations- eller industriområde, planerade 

bostadsområde, oexploaterat naturgrus 
 
Konsekvensernas storlek har generellt bedömts motsvara förändringarnas, dvs. en 
förändring (2) har bedömts medföra stora konsekvenser (2). För områden med 
grundvattenintresse har denna bedömning frångåtts (se nedan) 
 
Konsekvenser  förändringsvärdet plus 
 +2 område med grundvattenintresse max 3 
 
Om flera” typer av markanvändning” finns på samma område, är de värden som 
betingar högsta poäng styrande. 
 



Bedömningsgrunder – natur- och kulturvärden 
 
 
Förändring Lagenligt skyddat eller riksintressant område  
 samt övrig natur eller kulturmiljö 

0 > 2500 m från banområdet 
1 1700-2500 m från banområdet 
2 1100-1700 m från banområdet 
3 < 1100 m från banområdet 

 
Konsekvensernas storlek har generellt bedömts motsvara förändringarnas, dvs en 
förändring (2) har bedömts medföra stora konsekvenser (2). För några typer av 
natur- och kulturvården har denna bedömning frångåtts: 
En slags försiktighetsprincip har tillämpats framför allt när det gäller möjliga 
(negativa) konsekvenser för friluftsliv och värdefulla fågelområden, men även när 
det gäller tysta områden och limnologiska värden.  
Omvänt så har konsekvenserna mildrats jämfört med bedömd förändring för t ex 
naturvärden som är av geologisk eller botanisk karaktär eftersom dessa inte är 
bullerkänsliga (se nedan uppställning) 
 
Konsekvenser förändringsvärdet plus/minus 
 +1 <2500 m från tyst område max 3 
 +1 Limnologiska värden max 3 
 +2 Ornitologiska värden max 3 
 +2 Friluftsliv max 3 
 -2 Fornlämningar, kulturvärden min 0 
  (om ej inom 500 m radie) 
 -2  Botaniska, geologiska värden min 0 
  (om ej inom 500 m radie) 
 
Om flera värden finns på i samma område är de värden som betingar den högsta 
poängen styrande. 
 
 
Bedömningsgrunder – markanvändning  
 
 
Förändring  

0 -  
1 Nedlagt grus/sandtag 
2 Skogs eller jordbruksfastighet 
3 Kommunikations- eller industriområde, planerade 

bostadsområde, oexploaterat naturgrus 
 
Konsekvensernas storlek har generellt bedömts motsvara förändringarnas, dvs en 
förändring (2) har bedömts medföra stora konsekvenser (2). För områden med 
grundvattenintresse har denna bedömning frångåtts (se nedan) 
 
Konsekvenser  förändringsvärdet plus 
 +2 område med grundvattenintresse max 3 
 
Om flera” typer av markanvändning” finns på samma område, är de värden som 
betingar högsta poäng styrande. 
 



Lokaliseringsutredning för nyetablering av samlad skytteanläggning i Borås. 
Bedömning av förändring och konsekvenser för naturvärden, fåglar och växter. 
 
 
  förändring – konsekvens dimensionerande naturvärde 

fåglar växter 
1. Gröneberg buller 1 - 0 0 – 0  
 anläggn. 2 - 0 2 – 1 hedväxter 

kont. aktiv. 2 - 2 2 - 2  häckningslokal för enkelbeckasin, gulärla m fl,  
 
2a. Kranshult buller 1 - 0 0 - 0 
 anläggn. 2 - 0 2 – 1 hedväxter 
 kont. aktiv. 2 - 2 2 – 1 häckningslokal för enkelbeckasin, gulärla m fl, 
 
2b. Ängen buller 1 - 0  
 anläggn. 2 - 0  
 kont. aktiv. 2 – 2  häckningslokal för enkelbeckasin, gulärla m fl, 
 
3. Bockabyn buller 1 – 1  storlom inom 2,4 km  
 anläggn. 0 - 0  
 kont. aktiv. 1 - 1  
 
4. Töllesjö/ buller 2 – 3  smålom inom 1,4 km  
Höjden anläggn. 2 - 0  
 kont. aktiv. 2 - 2  
 
10. Nolhagen buller 3 – 3  tjäderrevir 0 m, tjäderspelplats inom 800 m,
 anläggn. 1 - 2  sångsvan rastplats inom 2,2 km 
 kont. aktiv. 2 - 2  
 
11. Falskog buller 2 – 1  häckningsplats för sångsvan inom 2 km
 anläggn. 0 - 0  
 kont. aktiv. 1 - 1  
 
13. Skänsta buller 1 – 1  storlom inom 2,4 km  
 anläggn. 0 - 0  
 kont. aktiv. 1 - 1  
 
14. Bredared buller 1 - 2  
 anläggn. 0 - 0  berguv och storlom inom 1,2 km 
 kont. aktiv. 2 – 2  våtmarksfåglar inom 2 km 
     
 
Borås den 18 mars 2003 
 
Jenny Pleym 
Lennart Rosander 
Bengt Himmelmann 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 1: Gröneberg 

02-050 
 
2004-11-30 
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  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
 
 = Utökat riskområde, militär verksamhet 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 2a: Kranshult 
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  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
 
 = Utökat riskområde, militär verksamhet 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 2b: Ängen 

02-050 
 
2004-11-30 
MJ 

 
 

 
 
  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
 
 = Utökat riskområde, militär verksamhet 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 3: Bockabyn  
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2004-11-30 
MJ 

 
 

 
 
  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
 
 = Utökat riskområde, militär verksamhet 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 4: Töllesjö/Höjden 
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2004-11-30 
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  = Skyddsvärd natur enligt Borås
 
  = Utökat riskområde, militär ver
 
  = Område med riksintresse med 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 10: Nolhagen 
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  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 11: Falskog 

02-050 
 
2004-11-30 
MJ 

 

 
 

  

7 

  10

1-4

8,9

5,6

 



 

 
 

Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 13: Skänstad 
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2004-11-30 
MJ 

 

 
 
  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
 
  = Område med riksintresse med avseende på naturvård 
 
  = Rölle naturreservat  
 
  = Sjuhäradsleden 
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Ny skytteanläggning i Borås Kommun 
 
Lokaliseringsalternativ nr. 14: Bredared SSK 

02-050 
 
2004-11-30 
MJ 

 

 
 

 
  = Skyddsvärd natur enligt Borås naturvårdsprogram 
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