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Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv består av 23 ideella organisa-

tioner, alla med stark förankring i friluftsliv och 

folkhälsa:

Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbun-

det Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 

4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklub-

ben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsäll-

skapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska 

Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svens-

ka Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, 

Svenska Kryssarklubben, Svenska Livrädd-

ningssällskapet, Svenska Orienteringsförbun-

det, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistför-

eningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska 

Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet. 

SVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER de ideella fri-

luftsorganisationerna i Sverige och är talesman gente-

mot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att 

bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska 

friluftslivet genom att:

> Värna allemansrätten
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorga-

nisationerna
> Höja friluftslivets status i samhället

Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att 

utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorga-

nisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 

300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av 

närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar.



Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv 3

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet  4

Viktiga händelser under 2013  5

Regeringens friluftspolitiska proposition  6

Fördelningen av de statliga medlen  7
Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté  8

Hänt under 2013 9
Almedalsveckan 9
Naturvårdsverkets dialog om allemansrätten  9
Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv  10
Svenskt Friluftsliv har deltagit vid FRIFOs årsstämma i maj 10
Konferenser och seminarier  10
Samarbete över gränserna i Norden  10
Kommunikation och utåtriktat arbete  11
Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper  11
Urval av pressklipp under året  12
Green Team  13
Utvecklingsarbete inom organisationen  13
GS/VD-seminarier 13
Mer och fler 13

Styrelsen 2013 14

Framtiden  15

Administration och kansli  15

Medlemskap 15

Ekonomisk redovisning  16
Resultaträkning 16
Balansräkning 17
Tilläggupplysningar 18
Noter 18
Underskrifter 21

Redovisning av fördelade medel 2013 22
Organisationsbidrag per organisation 22
Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation 22



4 Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv 

avsevärt i vårt arbete med att ge inte minst unga män-
niskor en sund start i livet med bra utevanor och en 
ökad fysisk aktivitet. Jag upplever att vi nu har ett stort 
gehör inom alla politiska partier för både våra idéer och 
våra behov. Det är med stor spänning och tillförsikt jag 
ser fram mot det kommande året.

Stefan Nyström
ORDFÖRANDE SVENSKT FRILUFTSLIV

Ordförande har ordet

SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA sveper en formlig hälso- 
och motionsvåg fram över Sverige. Kraftmätningslopp 
som Vättern runt och Vansbrosimningen blir fullteck-
nade inom minuter och internet kokar när anmälnings-
sajterna öppnar. Undersökningar visar att många av oss 
motionerar alltmer samtidigt som vi också tänker mera 
på hur mycket och vad vi äter. Det är en härlig utveck-
ling. Men det finns också en annan sida. Samtidigt som 
allt fler rör sig allt mer finns en grupper som rör sig allt 
mindre. Det handlar om barnfetma som når allt längre 
ner i åldrarna, det handlar om ungdomar som fastnar 
i ett stillasittande inomhus framför platta skärmar, 
det handlar om en utveckling där långtidsarbetslöshet 
och dålig kosthållning kombinerat med brist på fysisk 
aktivitet går hand i hand. Det finns sällan några enkla 
lösningar på svåra problem, men jag är själv övertygad 
om att våra organisationer erbjuder många vägar in till 
ett mer fysiskt aktivt och hälsosamt liv för alla – oavsett 
kön, religion, ålder eller etnisk tillhörighet.

UNDER 2013 HAR VI TRÄFFAT flera riksdagsledamöter, 
kommunföreträdare och myndighetschefer än någonsin 
tidigare. Vi berättar om hur våra organisationer skulle 
kunna lära alla barn simma. Hur vi skulle kunna ta ut 
alla dagis-/förskolebarn i naturen och berätta om alle-
mansrättigheter och allemansskyldigheter. Och vi berät-
tar om hur vi kan hjälpa till att bredda rekryteringsba-
sen för idrotten och hur Sverige på sikt skulle kunna 
erövra fler VM- och OS guld om flera människor i tidig 
ålder kom ut i skog och mark för att utan krav på resul-
tat pröva på t.ex. paddling, orientering eller skidåkning. 
Men framförallt berättar vi om friluftslivets inneboende 
egenvärde, hur forskningen visar att vi blir friskare, mår 
bättre och får ett rikare liv av att röra oss lagom mycket 
ute i skog och mark. 

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR en tydlig idé om hur vårt 
bidrag till ett bättre samhälle kan se ut och vi vet vad 
våra medlemsorganisationer behöver för att kunna 
förverkliga den. Med ett förbättrat ekonomiskt stöd och 
schyssta skatteregler kommer vi att kunna öka tempot 

Det gångna året har Svenskt Friluftsliv lagt ner mycket arbete på att bygga 
relationer. Huvudfokus har legat på en politisk kampanj som syftar till att 
ge oss bättre ekonomiska förutsättningar för vårt viktiga arbete, men även 
relationerna till och mellan medlemsorganisationerna upplever jag har 
stärkts. Det så kallade supervalåret 2014 har nu börjat och våra förvänt-
ningar på politiken är höga men rimliga.
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Viktiga händelser under året

> Socialdemokraterna har i sin skuggbudget 
aviserat en höjning av det statliga frilufts-
anslaget med 100 %.

> Moderaterna har aviserat en breddning 
av idrottslyftet så att detta även omfattar 
friluftslivets organisationer.

> Svenskt Friluftsliv har deltagit i 
Almedalsveckan 2013.

> Svenskt Friluftsliv har varit medarrangör 
av Tankesmedjan 2013.

> Under 2013 har Svenskt Friluftsliv hållit 
flera GS/VD-seminarier.

Samarbete med Svenska Postkod-
lotteriet via Postkodstiftelsen

Nytt samarbete 
med PR-byrå

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2013 drivit ett 
projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet. 
Detta projekt har som mål att ge Svenskt Friluftslivs 
medlemmar samma undantag i Socialavgiftslagen som 
idrottens organisationer, samt att öka den statliga 
medelstilldelningen för friluftslivets organisationer. 
Svenskt Friluftsliv inledde projektet under 2012 med 
två workshops för att samla organisationerna och fort-
sätta att bygga vår gemensamma värdegrund för det 
fortsatta arbetet.

UNDER 2013 HAR AVTAL SLUTITS med PR-byrån 
Geelmuyden-Kiese som under 2013 bistått Svenskt 
Friluftsliv i detta projekt. Under året har därför drygt 
30-talet riksdagsledamöter uppvaktats, samt ett 10-tal 
andra beslutsfattare. Ett antal debattartiklar har skrivits 
för publicering i rikspress, lokalpress samt medlems-
tidningar (totalt ca 30). Det har lämnats in underlag till 
riksdagsdebatter, vi har deltagit i Almedalsveckan, del-
tagit i SvD-bilaga, Naturkompaniets höstkatalog mm.
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SEDAN 2010 FINNS EN FRILUFTSPOLITIK i Sverige med 
10 mål för politiken. För att konkretisera denna frilufts-
politik gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att 
operationalisera dessa mål. Naturvårdsverket samt ett 
20-tal myndigheter och Svenskt Friluftsliv har engage-
rats i arbetet och tio nätverk, ett för varje mål, bildades. 
En rapport överlämnades till regeringen 2012.

I DECEMBER 2012 LADE regeringen fram sin frilufts-
politiska skrivelse ”Mål för friluftspolitiken” (Skr 
2012/13:51). I skrivelsen redovisar regeringen insatser 
med anledning av riksdagens tillkännagivande från de-
cember 2010. I skrivelsen redovisas mätbara mål för fri-
luftspolitiken och det redogörs även för vilka satsningar 
som gjorts för att uppnå dessa mål. Regeringens syn på 
det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av 
målen för friluftspolitiken redovisas också. 

UNDER 2013 HAR Svenskt Friluftsliv deltagit i plane-
ring och genomförande av 2013 års Tankesmedja som 
samlar friluftslivets aktörer till dialog. I detta ingår 
även att utse årets friluftskommun. Vi har även deltagit 
i myndighetsmöte för friluftsliv där samtliga myndig-
heter med ansvar för friluftspolitikens genomförande 

finns representerade. De 10 nätverken har under 2013 
tagit paus, då dessa levererat underlag till ovan nämnda 
rapport. Därutöver har Svenskt Friluftsliv varit aktiv i 
arbetet med ett förslag till uppföljning av friluftsliv inom 
miljömålen och friluftslivsmålen under ledning av Na-
turvårdsverket.

Regeringens friluftspolitiska proposition

De tio friluftsmålen:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och 
 landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs 
 för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet
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2013 ÅRS ANSLAG. Svenskt Friluftslivs styrelse har 
utsett en fördelningskommitté bestående av fem leda-
möter. Kommittén fördelar statsbidraget utifrån förord-
ningenom statsbidrag till friluftsorganisationer. Syftet 
med bidraget är att stödja att människor organiserar sig 
för vistelse i naturen och utövandet av friluftsliv med 
allemansrätten som grund samt att ge alla människor 
möjlighet att genom friluftsliv få naturupplevelser, 
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas antingen 
som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Med 
organisationsbidrag avses stöd till organisationer i 
förhållande till organisationens medlemsantal och ak-
tivitetsnivå och med verksamhetsbidrag avses stöd till 
organisationer för en specifik verksamhet efter särskild 
prövning. Kommittén fördelade i januari 2013 (prelimi-
närt besked kunde lämnas redan i oktober 2012) medel 
för budgetåret 2013. I bilaga till årsredovisningen finns 
en redovisning av samtliga fördelade medel 2013.

2014 ÅRS ANSLAG. Fördelningskommittén har under 
oktober 2013 haft ett fördelningsmöte där man tog
ställning till de inkomna ansökningarna. Fördelnings-
kommittén tillkännagav den 1:a november 2013 den 

preliminära fördelningen av anslaget för 2014. Detta 
innebar att de sökande redan då hade möjlighet att 
anpassa sitt budgetarbete för 2014. Totalt har kom-
mittén sammanträtt tre gånger under 2013. Samtliga 
ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs 
hemsida.

Totalt inkom 62 ansökningar från 27 olika organisa-
tioner om totalt 40 MSEK, varav 24 MSEK i organisa-
tionsbidrag (16 ansökningar) och 16 MSEK i verksam-
hetsbidrag (46 ansökningar). Översökningsgraden var 
46 procent. Antalet ansökningar och organisationer har 
ungefär varit de samma under de tre år som Svenskt 
Friluftsliv har fördelat medlen, dock sjunker beloppen 
som organisationerna ansöker om vilket troligen rör sig 
om en anpassning till rådande medelsnivå.

ÅTERRAPPORTERING AV 2012 ÅRS ANSLAG. Under 
våren 2013 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördel-
ningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet 
med förordning SFS2010:2008. Denna rapportering 
ligger senare till grund för Naturvårdsverkets återrap-
portering till regeringen. År 2012 fördelade Svenskt 
Friluftsliv 27,785 miljoner kronor i bidrag till frilufts-

Fördelning av de statliga medlen

»
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Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté

Ulf Uddman (ordf.)
Svenska 
Kennelklubben

Christina Frimodig
Naturvårdsverket

Klas Sandell
Karlstads Universitet
(t.o.m. 20130930)

Erik Backman
Gymnastik och idrotts-
högskolan (fr.o.m. 
20131001)

Eva Bjernudd
Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet

Anna Waxin
Sveaskog Natur- 
upplevelser AB

organisationer, varav 19,438 miljoner kronor avsåg 
organisationsbidrag till 15 organisationer och 8,347 
miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag till projekt vid 
15 organisationer. Tio organisationer fick endast organi-
sationsbidrag, tio andra organisationer fick endast verk-
samhetsbidrag och fem organisationer fick både och. 

Organisationsbidragen möjliggör stor verksamhet 
med många deltagare, till exempel har över 17 000 
personer deltagit i Svenska Livräddnings Sällskapets 
sommarsimskola. I medeltal ger anslaget ger cirka 25 
kr/medlem till de organisationer som får organisations-
bidrag.

PROJEKT FÖR BARN OCH UNGDOMAR har priorite-
rats av styrelsen i Svenskt Friluftsliv, bland annat har 
Svenska Turistföreningen arrangerat lägervecka för barn 
och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer. 
Svenska Jägareförbundets friluftsdagar för invandrar-
ungdomar har engagerat runt 300 deltagare. I Svenskt 
Friluftslivs projekt ”Green Team” har cirka 150 barn 
deltagit och här vänder man sig bl.a. till ensamkom-
mande flyktingbarn. Naturskyddsföreningens projekt 

”Skogen som klassrum” har nått minst 28 000 grund-
skoleelever. Några projekt syftar till att utbilda ledare, 
vilket gynnar möjligheten att i följande aktiviteter öka 
antalet deltagare.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Natur-
vårdsverket finns utlagd på www.svensktfriluftsliv.se. 
I budgetpropositionen för 2014 rapporterar regeringen 
om Svenskt Friluftslivs fördelningsarbete och menar att 
friluftsorganisationerna är ”viktiga för att skapa intresse 
och möjlighet för såväl barn och ungdomar som vuxna 
att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet 
som bland annat främjar folkhälsan och möjliggör för 
olika grupper av människor att få del av motion och 
naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa 
mötesplatser i naturen för människor med olika etnisk 
bakgrund och med olika förutsättningar att vistas ute i 
naturen samt att uppmuntra barns utevistelse”. Reger-
ingen konstaterar att Svenskt Friluftslivs bidrag till fri-
villigorganisationer under 2012 väl uppfyller bidragets 
syften och att anslaget ger goda effekter för samhället. 
Vidare bedömer regeringen att bidraget gör stor nytta.
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Hänt under 2013

Almedalsveckan 2013
UNDER SOMMAREN DELTOG Svenskt Friluftsliv i Al-
medalsveckan. Vi genomföre ett 20-tal möten med poli-
tiker på den segelbåt som vi hade till vårt förfogande och 
deltog i seminarier och andra möten i Visby under de 
dagar som Svenskt Friluftsliv var närvarande. 

Ulf Silvander och Gustaf Hoffstedt (M).

Cecilia Magnusson (M) och Stefan Nyström.

Mikael Magnusson (S) och Ulf Silvander.

Helena Bouveng (M) och Stefan Nyström.

Naturvårdsverkets dialog om allemansrätten
DEN 22 NOVEMBER 2011 PRESENTERADE Klas Sandell 
och Margareta Svenning en utredning om allemansrät-
ten som finansierats av Naturvårdsverket. Utredarna 
menar att allemansrätten bör finnas kvar i sin nuva-
rande form. Utredarna menar även att vissa justeringar 
kan behöva göras för att förtydliga vissa delar av alle-
mansrätten. Svenskt Friluftsliv lämnade under februari 
månad 2012 ett tämligen initierat och omfattande 
remissvar på utredningen till Naturvårdsverket. Natur-

vårdsverket har initierat en dialog om allemansrätten 
där Svenskt Friluftsliv och flera av medlemsorganisatio-
nerna har deltagit. Dialogmöten har hållits vid tre till-
fällen under 2012. Därtill har även ett större s.k. ”open 
space” möte hållits. Under 2013 avslutades dialogen 
med ett möte på Naturvårdsverket under mars månad. 
Svenskt Friluftsliv har under 2013 färdigställt en arbets-
rapport om allemansrätten som kommer att ligga till 
grund för våra fortsatta ställningstaganden.
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Hänt under 2013

Remisser och officiella skrivelser 
från Svenskt Friluftsliv

Konferenser och seminarier

Samarbete över gränserna i Norden

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV skrivit re-
missvar och yttrat sig över följande utredningar:
» Remissvar avseende regeringens departementsskri-

velse ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folk-
hälsoområdet”.

» Remissvar angående Skogsstyrelsens allmänna råd 
”Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30§ SvL 
– Del 2”.

» Skrivelse till Naturvårdsverket och Boverket angående 
”Naturvårdsverkets, Swecos och WSP:s rapporter 
angående strandskyddet”.

» Remissyttrande om Boverket och Naturvårdsverkets 
utvärdering av strandskyddet

Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på 
Svenskt Friluftslivs hemsida, www.svensktfriluftsliv.se.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR VARIT representerat vid 
följande konferenser:
» Tankesmedja, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, 

Svenskt Friluftsliv, Djurönäset, 17-18 april.
» Ekonomistyrningsverket 20 september (Bidragsgiv-

ning i kvalitetssammanhang).

UNDER OKTOBER MÅNAD publicerades en gemensam 
debattartikel undertecknad av paraplyorganisationerna 
för friluftsliv i Norge, Danmark, Sverige och Finland 
samtidigt som Nordiska Rådet sammanträdde i Oslo. 
Målet med debattartikeln är att Nordiska Rådet på sikt 
skall anta ett gemensamt nordisk friluftspolitisk hand-
lingsprogram.

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Fri-
luftslivs Nätverket”(NFN). Övriga medlemsorganisatio-
ner är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Nor-
ge), FL (Friluftslivets Landsforbund – Norge), Frilufts-
rådet i Danmark och Friluftsforum i Finland. Nätverket 
har haft två möten under året.

Vid mötet i Ivalo firades att närverket funnits i 20 år. 
Syftet med samarbetet är dels att lära av varandra, dels 
att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska Minis-
terrådet och Nordiska Rådet.

Stefan Nyström 
och Ebba Busch 
(Kd)

» Socialdepartementet – Forum för hälsofrämjande (3 
gånger under året).

» Slutseminarium för Friluftsliv i Förändring på KSLA 
(Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) , 12 fe-
bruari.
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Hänt under 2013

Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper

Kommunikation och utåtriktat arbete
SVENSKT FRILUFTSLIV PÅVERKAR debatten och po-
litiken. Mycket fokus har lagts på att nå ut i media, dels 
själva, dels i samverkan med andra. Detta har kunnat 
genomföras tack vare stöd från Svenska Postkodlotteriet. 
Svenskt Friluftsliv har under 2013 uppvaktat såväl politis-
ka partier som enskilda riksdagsmän. Vi har träffat drygt 
30-talet av riksdagens ledamöter. Därutöver har vi upp-
vaktat den politiska ledningen på Miljödepartementet.

Vi har deltagit i de dialogmöten som Naturvårdsver-
ket anordnat om allemansrätten. Vi har haft kontakter 
med Miljödepartementet och Socialdepartementet på 
tjänstemannanivå.

Svenskt Friluftsliv har tillsammans med Orienterings-
förbundet uppvaktat Fortifikationsverket med anledning 
av att man krävt ett nyttjanderättsavtal för mark som vi 
anser vara allemansrättsligt tillgänglig.

Dialog har förts med Skogsstyrelsen, där Svenskt 
Friluftsliv ingår i sektorsråd Svea.

VI HAR INFORMERAT OM NYHETER inom Svenskt Fri-
luftsliv genom pressmeddelanden, totalt sju stycken. 
Vidare har vi bistått de organisationer som beviljades 
anslag med ett ”standardiserat” pressmeddelande som 
anpassades till de organisationer som ville förmedla 
nyheten om beviljade anslag från Svenskt Friluftsliv. 
Budskapen rörde den summa man beviljats och fram-
förallt vad pengarna ska användas till. Under året har 

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT i Skogsstyrel-
sens regionala sektors råd för region Svea, rådet har haft 
2 möten under året. Svenskt Friluftsliv har varit repre-
senterat i styrelsen för MISTRA:s forskningsprogram 
Future Forests, som har sammanträtt fem gånger under 
året.

I Partsgemensamt forum ingår Svenskt Friluftsliv som 
en av 16 organisationer. Forumet startades den 9 mars 
2012 och har träffats regelbundet sedan dess. Forumet 
är en mötesplats för dialog och samråd mellan regering-
en och det civila samhällets organisationer. Ungdoms-
styrelsen sammankallar och administrerar forumet.
Svenskt Friluftsliv ingår även i bidragsnätverket som 
består av bidragsgivande myndigheter under ledning av 
Ungdomsstyrelsen. Nätverket har träffats 2 gånger un-
der året. Målet med nätverket är att utbyta erfarenheter 
mellan bidragsgivande myndigheter.

Svenskt Friluftsliv skrivit två egna debattartiklar (Alla 
förlorare om friluftslivet sviks, Vackra ord lär inte barnen 
simma) och två i samarbete med andra (Dags att urbani-
sera friluftslivet samt Sluta behandla ideella föreningar 
som företag). Artiklarna fick stort genomslag och den 
förstnämnda publicerades i ett 30-tal tidningar över hela 
landet. Publicitet har skett i riks- och lokalmedia, fack-
press och medlemsorganisationernas tidningar. Totalt 
har cirka 120 artiklar/notiser/webbnotiser registrerats.

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt ut sju 
nyhetsbrev till en bredare krets av intressenter. Nyhets-
breven sänds ut till ca 800 mottagare. Dessutom har 
nyhetsbrev riktade till riksdagspolitiker skickats under 
året. Nyheter har löpande förmedlats via Twitter  
(@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt Frilufts-
liv har ca 400 följare.

Svenskt Friluftslivs ordförande, Stefan Nyström, hade 
under våren 2013 en ledare i bilaga till Svenska Dagbla-
det. Bilagan handlade om friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv har tillsammans med Skogsstyrel-
sen initierat ett arbete med att aktivera Fas III arbeten i 
fjällen. Övriga parter i arbetet är Naturvårdsverket, STF 
och länsstyrelserna. Svenskt Friluftslivs förhoppning är 
arbetet skall kunna påbörjas under KV-I 2014.

Svenskt Friluftsliv har deltagit i regeringens inbjudan 
om dialog med det civila samhället.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR ÄVEN INGÅTT i Skogssty-
relsens referensgrupp för regeringsuppdraget om sko-
gens sociala värden. Referensgruppen har sammanträtt 
tre gånger under 2013.

Under 2013 har Socialdepartementet initierat ”Forum 
för hälsofrämjande” där Svenskt Friluftsliv deltagit vid 
tre möten. Syftet med forumet är främja samverkan, 
dialog och erfarenhetsutbyte mellan offentliga, privata 
och ideella aktörer kring hälsofrämjande insatser med 
fokus på kost och fysisk aktivitet.

Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets natur-
rum som sammanträtt vid ett tillfälle under året. 
Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets frilufts-
kommun som sammanträtt vid två tillfällen under 2013.
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DEBATT
Debattredaktör: Mats Olofsson 090-17 60 79  E-post: debatt@vk.se

■■ Välkommen att skriva på Debattsidan!Mejla din debattartikel till debatt@vk.se eller skicka på adress: VK:s debattredaktion, 901 70 Umeå. Debattartiklar ska skrivas speciellt för Västerbottens-Kuriren och alltid undertecknas med namn. Debattinlägget bör inte vara längre än 4 500 tecken,  repliker 1 500 tecken. Endast en replik per skribent.

■■ Nyligen debatterades fri-luftspolitiken i riksdagen. Det blev en debatt om ett styvmo-derligt behandlat politikområ-de. För trots att så gott som alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv varje år och trots att friluftslivet representerar centrala värdensom folkhälsa, demokrati, inte-gration och jämlikhet, lider det svenska friluftslivet av en akut brist på resurser.

Friluftslivets samhällsnytta äroomtvistad. Det framgår inte minst av de mål för friluftspo-litiken som nyligen debattera-des i riksdagen. Målen som re-geringen formulerar visar attman har insett friluftslivets be-tydelse, men tyvärr är förslaget ett vackert paket utan innehåll. Alla tankar om ökade medel till friluftslivet lyser nämligen helt med sin frånvaro i regeringens förslag. 
Hundratusentals barn ochunga är med i aktiviteter somarrangeras av det svenska fri-luftslivet. 
Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i utanförskap. 

Genom att vara med i en förening inom till exempel friluftsliv el-ler idrott utvecklar ungdomarsin identitet, får erfarenheteroch kunskaper. Det ger fram-tidstro, en känsla av personlig

Ulf Silvander är
Generalsekre-
terare, Svenskt 
Friluftsliv

■■ Följ  
debatten  
eller skriv 
själv! 
På vk.se/
opinion 
kan du 
läsa tidi-
gare in-
lägg eller 
själv kom-
mentera 
det som 
skrivs.

Svenskt Friluftsliv anser att även friluftslivets ideella organisationer ska ha rätt till nedsatta soci-ala avgifter. Det skulle ge kostnadsneutrala förutsättningar att bedriva verksamheter som båda kan bidra i strävan mot ett friskare samhälle. Det skriver Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv.

FRILUFTSLIV

Samhällsnyttigt friluftsliv

frihet och en större tilltro tillsamhället. Hur viktigt det äratt tillhandahålla meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra barnoch unga, visar inte minst den senaste tidens oroligheter i lan-dets förorter. Fritidssysselsätt-ningar håller ungdomarna bor-ta från gatorna.

Sedan den borgerliga regeringen tog över 2006, har anslaget tilldet svenska friluftslivet ökatmed futtiga tre miljoner kronor och uppgår idag till 28 miljoner. Genom att öka anslaget med 28 miljoner ytterligare skulle vikunna göra så väldigt mycket

mer. Inte minst för de 300 000barn och ungdomar som ärmedlemmar i våra organisatio-ner. Om man dessutom betän-ker att bristen på motion varje år kostar samhället 6 miljarder kronor är det lätt att konstatera att en höjning av anslaget skul-le vara väl investerade pengar.

 I vår alltmer stressade nutid blir det allt svårare att hitta ideella, frivilliga krafter som är bered-da lägga sin dyrbara fritid och betala för såväl bensin och kaf-fe för att vara funktionär eller domare på någon av våra akti-viteter runt om i landet. Det är 

allvarligt. Vi är nämligen heltberoende av dessa eldsjälar till ledare för att kunna erbjuda en meningsfull fritid åt våra näs-tan två miljoner medlemmar. 

Det finns en enkel lösning pådetta. Idrottsorganisationer åt-njuter nämligen ett undantag i Socialavgiftslagen och behöver inte betala sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (ca 22 000 kronor/år) för sina utövare och domare m.fl. Friluftslivets orga-nisationer åtnjuter inte samma undantag och betalar socialav-gifter om ersättningarna över-stiger 999 kronor/år. SvensktFriluftsliv anser att även fri-luftslivets ideella organisatio-ner ska ha rätt till nedsatta so-ciala avgifter. 
Det skulle ge kostnadsneu-trala förutsättningar att bedri-va verksamheter som båda kan bidra i strävan mot ett friskare samhälle.

Vi både vill och kan bidra tillett bättre och mer inkluderan-de Sverige.  Låt inte friluftlivet vara ett verktyg som ligger oan-vänt i verktygslådan. Låt oss istället göra nytta fullt ut. Då blir vi alla vinnare.

ULF SILVANDER
och 21 ledande företrädare för Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer. För fullständig lista av un-

dertecknare, se vår debattsida på wvk.se/opinion

 FOTO: PAUL KLEIVEN/SCANPIX

■■ Vårens politiska debatt hari stor utsträckning handlat om hur oppositionspartierna villfå oss att uppfatta verklighe-ten. Vilken bild av verkligheten man har påverkar förstås vilka förslag man har till problemlös-ning. 
Oppositionspartiernas verk-lighetsuppfattning bygger i stor utsträckning på tre olika teser. Tre teser som de klamrar sigfast vid och bygger sin politikpå, men som knappast hållerför en närmare granskning.

Den första tesen är att Sverige är ett isolerat land som inte påver-kas av omvärlden. (S), (MP) och (V) vill sätta bilden av att Sveri-ge i allt väsentligt kan påverka den ekonomiska utvecklingen

själv. Vi hör aldrig oppositionen poängtera att Sveriges ekonomi till 50 procent är beroende av ex-porten till andra länder. Själv-klart talar de heller aldrig omhur väl den förda politiken har klarat av att balansera den milt sagt svajiga efterfrågan frånomvärlden.

Den andra tesen är att regering-en inte gör något åt arbetslös-heten och ökar inkomstskill-naderna. Detta hävdar de trots att vi genomfört ett flertal skat-tesänkningar för att stimuleratill arbete och konsumtion samt 

ökat företagens konkurrens-kraft. Ungdomsarbetslöshetenär för hög idag, ingen tvekan om det. Men man ska komma ihåg att den var lika hög våren 2006 jämfört med våren 2013. Våren 2006 befann vi oss i en högkon-junktur medan vi idag befinner oss i en lågkonjunktur. När det gäller skillnader i den disponi-bla inkomsten visar vedertagen statistik att inkomstskillnader-na ökade under den (S)-leddaregeringen 1995-2006 men attden därefter under Alliansre-geringens tid vid makten varit oförändrad, trots den ekonomis-ka krisen.

Tredje tesen är att kraftigt höjda skatter på hushåll, arbete ochföretag är lösningen på de pro-

blem som finns. Detta går helt emot klassisk ekonomisk teori när ekonomin befinner sig i låg-konjunktur. 
Då stimulerar man hushållen att konsumera mer och mins-kar kostnaderna för företagenatt anställa. Socialdemokrater-na föreslår istället höjda skat-ter för företagen och hushållen med 30 miljarder kronor. Hurdet ska få fart på den svenskaekonomin har de aldrig lyckats förklara.

Det blir riktigt farligt om dessa te-ser ska omvandlas till praktisk politik. För då ska Sverige inji-ceras med de olika oppositions-partiernas helt olika åtgärder.Höjda skatter följs av statlig åt-stramning samt ökade bidrag

av olika slag. Dubbla arbetsgi-varavgifter för ungdomar, höj-da marginalskatter, olika vari-anter av förbud mot vinster och valfrihet inom välfärdssektorn och så vidare.

Som kristdemokrater vill vi hellre fortsätta sänka kostnaderna för att anställa och ge människorökat utrymme att kunna göraegna val. Både genom fortsatta skattesänkningar och ökad val-frihet inom vård, skola, föräld-raförsäkring och omsorg. Omdet finns ekonomiskt utrymme i höstens budget vill Kristdemo-kraterna genomföra ett femtejobbskatteavdrag och samtidigt sänka skatten för pensionärer-na ytterligare.
ANDERS SELLSTRÖM (KD)

SVENSK POLITIK

Oppositionen hotar jobben och välfärden
Anders Sellström  är
ekonomiskpolitisk tales-
person för Kristdemokra-
terna
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-

ten för att en svart sida ska generera fyra 

plåtar annars blir det fel i överföringssyste-

met. Hälsar
Björne

Aftonbladet
Torsdag 2 januari 2014

Vad tycker du?
SURFA aftonbladet.se/debatt

SKRIV Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm 

MEJLA debatt@aftonbladet.se

SMS:A till 72 600 – skriv 

Debatt (mellanslag) in (mellanslag) 

din text (5 kr + ev trafikavgift)

Har du en debattartikel och behöver tala med oss, ring 08-725 26 50

Sveriges största 
debattsida – når tre

miljoner läsare  
varje dag

Karin Lindblom, debattchef,  Anna Andersson, redaktör, 

Irene Beertema, redaktör. 
Karin Lindblom, debattchef,  Anna Andersson, redaktör, 

Nneka Amu, redaktör (vik), Irene Beertema, redaktör (föräldraledig). 

Den 27/12 anklagade Veronica 

Svärd (Fi) oss för ”falska påståen-

den” och en ”nationalistisk, 

fascist isk och rasistisk” utgångs-

punkt i helsidesannonsen för vår 

bok ”Invandring och mörklägg-

ning” i DN den 8/12. Inte på någon 

punkt bevisar hon dock några 

sakfel i vår annons. Annonsen var 

inte ett debattinlägg. Däremot be-

handlar boken reella befolknings-

förändringar i Sverige under 

2000-talet inklusive den utvand-

ring som Veronica Svärd efter-

lyser. Hemvändande svenskar är 

den största invandrargruppen, 

påstår hon. Men dessa är redan 

medborgare och förändrar inte 

demografin. 2012 invandrade 

20 000 svenska medborgare, men 

25 000 utvandrade. Syrien, Afgha-

nistan, Somalia och Irak låg i topp 

2012 vad gäller nettoinvandring 

(SCB). 
Vad gäller permanenta uppe-

hållstillstånd 2013 är Syrien i en 

klass för sig, följt av Somalia 

(Migrationsverket). Vi får hit en 

svårintegrerbar och ofta långsik-

tigt bidragsberoende befolkning 

med många analfabeter. Detta 

måste få sägas med tanke på Sve-

riges framtid. Sverige är extremt. 

Vi har tagit emot flest irakier, so-

malier och så kallade ensamkom-

mande flyktingbarn i västvärlden. 

Nu tar vi emot mest syrier, cirka 

24 000 sedan inbördeskriget bröt 

ut. I år har Sverige beviljat 15 

gånger så många uppehållstill-

stånd till asylsökande som Fin-

land, tio gånger mer än Danmark, 

fem gånger mer än Norge.

Bara 51 procent av de utom-

europeiska invandrarna arbetar. 

60 procent av dessa har högst 

förgymnasial utbildning, men 

 enligt Eurostat är bara 2,5 procent 

av jobben i Sverige tillgängliga 

för lågkvalificerad arbetskraft. 

60 procent av försörjningsstödet 

(inkl etableringsersättning) går 

till utrikes födda. Beräkningen 

påverkas bara till högst två pro-

cent av de som är inrikes födda 

i de hushåll som Socialstyrelsen 

redovisar som blandade, vilket 

Veronica Svärd missat.
Sverige har mellan 1990 och 

2006 gått från tre till 156 utanför-

skapsområden, där mer än hälf-

ten av de vuxna saknar arbete. 

Sedan dess har inga mätningar 

gjorts av SCB. Svärd jämför med 

ett ospecificerat antal utanför-

skapsområden i 1800-talets Sve-

rige. Är det Fattigsverige vi ska 

ha som måttstock?
Gunnar Sandelin och 
Karl-Olov Arnstberg, 

författare till ”Invandring och mörk-
läggning” (Debattförlaget 2013).

Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg om: Invandring
Replik

Tyvärr Svärd, inga faktafel i vår annons
Författarna Gunnar Sandelin och Karl-

Olov Arnstberg svarar på Veronica 

Svärds (Fi) debattartikel. 

Vi som lever i Sverige älskar att 

vistas i skog och mark. Nio av tio 

svenskar ägnar sig varje år åt  

någon form av friluftsaktivitet. 

Politiker är inget undantag. En 

kartläggning av landets kom-

munstyrelseordföranden som 

Svenskt Friluftsliv låtit genom-

föra, visar att politiker ägnar sig 

åt friluftsliv i lika hög utsträck-

ning som alla vi andra. Många av 

dessa kommunpolitiker är med-

lemmar i organisationer som 

Sportfiskarna, Svenska Turist-

föreningen, Brukshundsklubben 

och Friluftsfrämjandet. Enligt 

undersökningen tycker en stor 

majoritet av de tillfrågade politi-

kerna, oavsett partifärg, att det 

svenska friluftslivet borde få 

större resurser.
Trots det har mycket lite hänt 

fram till nyligen. Även om det  

råder en bred konsensus kring 

nyttan med ett aktivt frilufts-

liv, har nämligen anslaget i 

princip varit oförändrat under 

de två senaste mandatperio-

derna. För trots att de politis-

ka partierna tävlar om att strö 

vackra ord om friluftslivet om-

kring sig, har ingen velat ta på 

sig ledartröjan och verka för 

ökade resurser.

På senare tid har dock saker 

börjat hända. Först aviserade  

Socialdemokraterna i sin 

budget motion att de vill avsätta 

300 miljoner till ett handslag 

med föreningslivet. Ett hand-

slag som skulle medföra en för-

dubbling av anslaget till fri-

luftslivet. En tid senare besluta-

de sedan Moderaterna att de, 

för sin del, vill att friluftslivet 

ska få ta del av det så kallade 

idrottslyftet. Även det skulle  

ge oss de nödvändiga resurser-

na.
Men tyvärr är den viktigaste 

aktören inte alls med på tåget. I 

Regeringskansliet sorterar näm-

ligen friluftslivet under Miljö-

departementet och inte, som 

idrotten, under det moderat-

ledda Kulturdepartementet. Det 

ansvariga statsrådet, miljöminis-

ter Lena Ek (C), vill inte öka 

anslaget alls. 
När hon i våras fick en fråga  

i riksdagen om hon hade för av-

sikt att verka för att öka anslaget 

till friluftslivet, svarade hon 

nämligen ett lika klart som an-

märkningsvärt nej. Vi vill därför 

vädja till Lena Ek att tänka om. 

Lyssna på dina regeringskolle-

gor i Moderaterna när de berät-

tar om friluftslivets omistliga 

värden och varför det är en god 

investering att satsa på att få 

befolkningen i rörelse.

Med bara ett öre mer per invå-

nare och dag, skulle vi nämligen 

kunna göra så otroligt mycket 

samhällsnytta. 
S Vi skulle kunna hjälpa lan-

dets skolor att uppfylla läro-

planens krav på simkunnighet.

S Vi skulle kunna ta ut skolbarn 

i hela landet till våra sjöar, låna ut 

metspön till dem och låta dem 

pröva på att fiska på samma sätt 

som vi i dag gör i mindre skala  

inom ramen för Klassdraget.

S Vi skulle kunna hjälpa till att 

återuppliva de slumrande fri-

luftsdagarna genom att låta våra 

eldsjälar till ledare ta ut tusen-

tals barn i skogen och lära dem 

om vad allemansrätten betyder  

i form av rättigheter och skyldig-

heter.
S Vi skulle kunna hjälpa 

många nyanlända att lära sig om 

sitt nya hemland och lära dem 

njuta av allt som den svenska  

naturen har att erbjuda.
S Vi skulle kunna hjälpa  

tusentals långtidssjuka och  

arbetslösa till en meningsfull 

sysselsättning som hjälper dem 

att komma tillbaka från ett för-

tärande utanförskap.
När resurserna finns på plats 

är det bara fantasin som sätter 

gränserna.
Friluftsorganisationerna står 

redo att bidra till samhälls-

bygget, nu är det upp till Lena Ek 

och regeringen.
Stefan Nyström

Ulf Silvander

Svenskt friluftsliv: Dags för Lena Ek att tänka om och höja våra anslag

”
Trots att de poli
tiska partierna 

tävlar om att strö vack
ra ord om friluftslivet 
omkring sig, har ingen 
velat ta på sig ledar
tröjan och verka för 
ökade resurser

Vackra ord lär inte 
barnen att simma

ÖKA ANSLAGEN För bara ett öre mer per invånare och dag skulle Svenskt friluftsliv bland annat kunna 

hjälpa till så att alla barn lär sig att simma. 
Foto: THINKSTOCK

Stefan Nyström, 
ordförande, Svenskt friluftsliv.

Ulf Silvander, 
generalsekreterare, Svenskt friluftsliv.

Paraplyorganisationen Svenskt friluftsliv vill se höjda  

anslag till friluftsorganisationerna. Regeringen säger nej.
n DEBATTÖRERNA n DEBATTEN
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Föreningslivet.

”Sluta behandla ideella
föreningar som företag”

Gräns suddas ut. Föreningsliv är viktigt för demokratin. Myndigheterna gör allt 

mindre skillnad mellan ideell verksamhet och privat näringsliv. Om vi tvingas ut 

på marknaden rycks grunden undan för oss. Därför ber vi regeringen utreda den 

ideella sektorns villkor, skriver ledare för sju ideella organisationer.

Ideella föreningar har historiskt sett be-

traktats som en viktig del av demokratin 

och samhällsutvecklingen. Men de senas-

te åren har allt fler myndigheter börjat 

likställa ideella föreningars allmännyttiga 

verksamhet med privat näringsverksam-

het. Myndigheter har dessutom börjat sudda ut 

gränsen mellan offentlig och föreningsdriven 

verksamhet. Om Sverige ska ha ett levande 

föreningsliv även i framtiden krävs ett ansvar 

och agerande från ansvariga politiker, som även 

resulterar i praktisk politik.

Vi ser riksdagsbeslutet om en politik för det 

civila samhället 2010 och även överenskom-

melser mellan oss, staten och kommunerna 

som signaler att synen på föreningslivet som en 

viktig del av demokratin fortfarande delas av 

dagens politiker.
I riksdagens antagna politik för det civila 

samhället står det att:
Villkoren för det civila samhället som en central 

del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i 

dialog med det civila samhällets organisationer.

Denna politik är ett erkännande av kraften i 

människors egenorganisering. Vi går samman 

drivna av viljan att verka för ett gemensamt 

intresse – det må vara idrott, scouting, nykter-

het, kultur, friluftsliv, någon annan specifik 

fråga eller lokal utveckling mer allmänt. Den 

ideellt arbetande idrotts- eller scoutledare som 

utan ersättning lägger ner tid på att leda barn 

och ungdomar gör det inte för sin egen skull 

men vinner ändå gemenskap och glädjen i att se 

människor utvecklas i en meningsfull fritidssys-

selsättning. Detsamma gäller i verksamheter för 

människor i utsatta livssituationer. Den ideellt 

aktiva inom exempelvis kvinnojourer får ofta 

mycket tillbaka.
Det ideella föreningslivet ger dessutom unika 

möjligheter till möten över generations- och et-

niska gränser som gör att människor blir sedda 

och blir en del av ett socialt sammanhang. 

Forskning visar även att föreningsaktiva barn 

och ungdomar mår bättre, har en mer positiv 

syn på livet och löper mindre risk att hamna i 

kriminalitet och missbruk. 

Men vi ser en tendens  att myndigheter suddar 

ut gränsen mellan den ideella sektorn och det 

privata näringslivet. Ibland även den mellan 

ideella organisationer och den offentliga sek-

torn. Några exempel: 
○○ Marknadsdomstolen hävdar i ett ärende 

rörande Svenska Bilsportförbundet att bilsport-

föreningar som hanterar pengar, vilket alla för-

eningar gör, och privata tävlingsarrangörer är 

att betrakta som likställda företag på en gemen-

sam marknad. Detta gäller oavsett föreningar-

nas storlek och om pengarna bara kommer från 

medlemsavgifter och endast används i den egna 

verksamheten.
○○ Kommuner har i dag svårare att skilja på ren 

myndighetsövning och ideella jourers arbete. 

Det skapar en otydlighet för jourerna och rub-

bar deras ursprungliga uppdrag som försvarare 

av de våldsutsatta kvinnorna.

○○ Konsumentverket hävdar i ett ärende 

rörande Friskis & Svettis i Göteborg att med-

lemskapet är att betrakta som ett kund/leve-

rantörsförhållande och likställer därmed den 

ideella föreningen Friskis & Svettis med privata 

gymägare.
○○ Livsmedelsverket menar i sina föreskrifter 

kring livsmedelshantering att alla organisatio-

ner som hanterar mat, även ideella föreningar 

som säljer korv på matcher eller amatörteater-

grupper som serverar kaffe och bullar i pausen, 

är att betrakta som livsmedelsföretag.

○○ Fortifikationsverket gör i sin uthyrning av 

försvarsmark och -lokaler uttryckligen ingen 

skillnad mellan en orienteringsförening som vill 

arrangera en tävling och ett större företag som 

vill arrangera en kickoff för personalen.

○○ Österåkers kommun anser sig av konkurrens-

skäl inte längre kunna leverera skolmat till ung-

domsturneringar och -läger under skolloven 

utan hänvisar till privata cateringfirmor.

Dessutom pågår ständigt utredningar där vi 

ser en glidning mot att föreningslivet behandlas 

som vinstdrivande verksamhet. Ett exempel är 

betänkandet om ekonomiska föreningar där en 

viktig fråga är gränsdragningen till vad som är 

näringsverksamhet. Den gränsen är i dag otyd-

lig vilket komplicerar föreningslivets vardag. 

Spelplanen, beslutad av riksdagen , där män-

niskors egenorganisering i allmännyttiga ideella 

föreningar fått en gynnad ställning håller på att 

ritas om – utan att politikerna tagit några beslut 

om att förändra den. Om den nuvarande ten-

densen fortgår kommer det att få långtgående 

konsekvenser, inte bara för idrottsrörelsen 

utan för hela den ideella sektorn. Ska ideella 

föreningar tvingas ge sig ut på en marknad och 

konkurrera med privata företag utan att någon 

hänsyn tas till våra speciella förutsättningar 

rycks grunden för oss bort. Vad kommer då att 

hända med det ideella engagemang som i dag 

omfattar varannan svensk? 

Myndigheternas uppgift är att tolka  och imple-

mentera gällande lagstiftning. Den tolkning allt 

fler tenderar att göra i dag tyder på att politiken 

för det civila samhället, och dess relation till 

övrig lagstiftning, är otydlig och alltså behöver 

klargöras.
Vi är medvetna om att frågan är komplicerad. 

Därför har vi skickat in en uppmaning till reger-

ingen att tillsätta en parlamentarisk utredning 

med uppgift att i nära samverkan med civilsam-

hällets organisationer lägga fram förslag om hur 

de ideella föreningarnas särart och ställning kan 

hävdas i förhållande till relevant lagstiftning. 

Frågan handlar om hela den ideella sektorns 

och det svenska föreningslivets framtid.

Scouterna är en av de föreningar vars ideella karaktär enligt artikelförfattarna hotas av marknadsanpassning. Här ett stort scoutmöte i 

Kristianstad 2009. 

Foto: Sanna dolck/KvP/TT

Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riks-

idrottsförbundet
Anna Carlstedt, ordförande i Forum – idéburna 

organisationer med social inriktning

Åse Blombäck, ordförande i Hela Sverige

ska leva
Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv

Helena Salomonson, ordförande i Ideell

kulturallians
Rebecka Prentell, ordförande i Sverok

Martin Björgell, ordförande i Scouterna

Josefin Larsson, ordförande i Scouterna

Spelplanen, beslutad 
av riksdagen , där 
människors egenor-
ganisering i allmän-
nyttiga ideella fören-
ingar fått en gynnad 
ställning håller på 
att ritas om – utan 
att politikerna tagit 
några beslut om att 
förändra den.

Debatt

”Vi behöver alternativ 
till gruvbrytning” 
replik från gruvkritisk debattör 

på artikel från två nationaleko-

nomer den 14/11

dn.se/debatt

”Vinstbegränsning
ger självständighet”
replik från tankesmedjan 

Cogito på Stefan löfvens

debattartikel den 15/11
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Järnvägen går ige-nom Brunflo och delar sam-hället mitt itu.Finns det verk-ligen inga beräk-ningar eller idéer på hur manskulle kunna utveckla dagens  E 14 längsmed järnvägen?Borde det inte gå att bygga E 14 som i dag går igenom Brun-fo, med tunnlar, gångbroar, sä-kerhetsräcken och avfarter tillen mer trafiksäker väg?Många tycker säkert som mig, 

att det behöver göras något åtdagens väg, men måste det än-da tänkbara vara att ta fin jord-bruksmark i anspråk och delavår vackra bygd med ännu enväg.
Brunflo behöver sin nära till-gång till landsbygden och degröna ängarna!

Bredda och gör om dagens ge-nomfart i stället, eller ge bybor-na/kommunborna förslag ochlåt oss sedan rösta!

EN LITEN TANKE

Bredda dagens genomfart

Svar till Eric Petersson Åsikter, ÖP 2 juli.
Jag väljer att tolka  Eric Peterssons repliksom ett positivtomdöme om minutsträckta, öpp-na hand angåendeall as möjligheter attkomma med förslag till trafik-säkra lösningar i och omkringBrunflo. Jag kan bara uttalamig om vad som skett underinnevarande mandatperiod och att det skulle vara första gången politik en ber om medborgarnas åsikter i den här frågan, som Pe-tersson något raljant påstår, kan jag således inte uttala mig om, även om jag har svårt att tro att det förhåller sig så.Det jag sakligt och utan övriga omdömen påpekade i min förra insändare var att alla har möj-lighet, och bör ta den, att kom-ma med förslag till lösningargenom att skriva remissvar till den nationella transportpla-nen (Trafikverket) och länstran-sportplanen (Regionförbundet). Med anledning av ovanståen-de har jag föreslagit att kom-munen bör arrangera ett med-borgarmöte i Brunflo där både 

Trafikverket och Regionförbun-det får möjlighet att redogöraför läget i processen och därbåde tjänstemän och politiker i Östersunds kommun deltar för att lyssna på vad alla Brunflobor och andra berörda tycker. I kommunens översiktsplan2040 som nu är under bered-ning, står följande om frågan:”Kommunen anser att en för-bifart förbi Brunflo ska utredas och preciseras innan ställningtas till om projektet ska kvarstå som riksintresse.”
Avslutningsvis vill jag poäng-tera att jag personligen inte ta-git klar ställning för något alter-nativ i frågan. Det enda jag vet är att trafiksituationen i Brun-flo är ohållbar under nuvarande omständigheter. Oaktat förbi-fart eller inte måste trafiksäker-heten åtgärdas framförallt föroskyddade trafikanter. Huruvi-da vi som bor i Brunflo tycker att cirka 10 000 fordon per dygn (varav knappt 1 000 tunga, Na-tionella vägdatabasen 2010) går genom samhället,  är bra ellerinte. Ja, det är själva kärnfrågan som vi måste diskutera.

ANDERS EDVINSSON (S)
Brunflo

Alla har möjlighetatt komma med förslag

Angående Eric Petterssons in-lägg i ÖP, 27 juni beträffandedragningen av E 14 förbi Brun-f lo. 
Tack Eric Pettersson för ditt in-lägg. Jag håller fullständigt med dig. Vad håller Trafikverket på med? Det finns två kartor med två olika sträckningar av vägen. En karta visar en sträckningöver Prästbordet mellan Brun-f lo kyrka och ställverket. Den andra sträckningen gårrakt genom min gård. Min gård och f lera andras hus och gårdar ligger alltså i vägbyggnadsom-rådet och kommer att jämnasmed marken om man väljer den sträckningen. Vårt företag, Sör-valla Handelsträdgård, som nudrivs av min son, kommer också att beröras. 

Det är frustrerande att levamed denna ovisshet. Om jagmot förmodan skulle tänkas 

sälja gården så är det en omöj-lighet i dagsläget. Vem köper en gård som kanske kommer att ri-vas om något år.
Det har varit många turer be-träffande denna väg under åren. Man började redan på 1920-ta-let att planera, enligt en granne. 1938 började man att staka utvägen vid Vikvallen. Jag har under åren talat med f lera personer på Vägverket, se-nare Trafikverket. Men inga kla-ra besked. Ingen tycks veta nå-got.

Lägg ned detta snurriga väg-projekt och rusta upp den be-fintliga vägen genom Brunflooch låt Brunflo få fortsätta att vara ett levande samhälle. Och låt oss berörda få behålla vårahem och företag och äntligen få lugn och ro.
SONJA LINDGREN,

Sörvalla, Brunflo

Låt Brunflo få vara ett levande samhälle

SVAR

En riktad fråga till kommunensstyre.
Bynäset, en av Östersunds vack-raste friluftsområde är det i nulä-get förbjudet att vistas på. Detta sedan regementet ladesner. 

Fortifikationsverket som ägermarken skyller på att det är fördyrt att sanera marken. Väldigt konstigt att skylla på eko-nomi när man tog med saneringav marken i beräkning vid avveck-ling av F4. 

Så Östersunds kommun, hurlänge ska ni låta er bli överkörda av Fortifikationsverket?Hur länge tänker ni beröva folket denna otroligt vackra plats?

PÄR FREDRIKSSON

Hur länge ska ni beröva folket denna vackra plats?

Hur länge ska det vara förbjudet att vistas på Bynäset? 
ARKIVBILD: JOHAN LINDEBERG  

Friluftslivets samhällsnytta är oomtvistad. Det framgår inteminst av de mål för friluftspoli-tiken som nyligen debatterades iriksdagen. Målen som regeringen formulerar visar att man har in-sett friluftslivets betydelse, mentyvärr är förslaget ett vackert pa-ket utan innehåll. Alla tankar om ökade medeltill friluftslivet lyser nämligenhelt med sin frånvaro i regering-ens förslag. Hundratusentals barn och unga är med i aktiviteter som arrangeras av det svenska frilufts-livet. Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i ut-anförskap. 

Genom att vara med i en fören-ing inom till exempel friluftsliveller idrott utvecklar ungdomarsin identitet, får erfarenheter och kunskaper. Det ger framtidstro, en känsla av personlig frihet och en större tilltro till samhället. Hur viktigt det är att tillhanda-hålla meningsfulla fritidsaktivi-teter åt våra barn och unga, visar inte minst den senaste tidens oro-ligheter i landets förorter. Fritids-sysselsättningar håller ungdomar-na borta från gatorna.

Sedan den borgerliga regeringen tog över 2006, har anslaget till det svenska friluftslivet ökat med futt-iga 3 miljoner kronor och uppgår  i dag till 28 miljoner. 

Genom att öka anslaget med 28 miljoner ytterligare skulle vikunna göra så väldigt mycket mer. Inte minst för de 300 000 barn och ungdomar som är medlemmari våra organisationer. Om mandessutom betänker att bristen på motion varje år kostar samhället6 miljarder kronor är det lätt att konstatera att en höjning av an-slaget skulle vara väl investeradepengar.

I vår alltmer stressade nutid blirdet allt svårare att hitta ideella,

frivilliga krafter som är bereddalägga sin dyrbara fritid och beta-la för såväl bensin och kaffe föratt vara funktionär eller domarepå någon av våra aktiviteter runt om i landet. Det är allvarligt. Vi är nämligen helt beroende av dessaeldsjälar till ledare för att kunna erbjuda en meningsfull fritid åtvåra nästan två miljoner medlem-mar. 

Det finns en enkel lösning på detta. Idrottsorganisationer äger nämli-gen ett undantag i Socialavgiftsla-gen och behöver inte betala sociala avgifter upp till ett halvt basbe-lopp (cirka 22 000 kronor per år) för sina utövare och domare med f lera. Friluftslivets organisationer äger inte samma undantag och be-talar socialavgifter om ersättning-arna överstiger 999 kronor per år. Svenskt Friluftsliv anser att ävenfriluftslivets ideella organisationer ska ha rätt till nedsatta sociala av-gifter. Det skulle ge kostnadsneu-trala förutsättningar att bedrivaverksamheter som båda kan bidra i strävan mot ett frisk are samhäl-le.

Vi både vill och kan bidra till ett bättre och mer inkluderande Sve-rige.  Låt inte friluftslivet vara ett verktyg som ligger oanvänt i verk-tygslådan. Låt oss i stället göra nyt-ta fullt ut. Då blir vi alla vinnare.

Alla är förlorare  om friluftslivet sviksNyligen debatterades friluftspolitiken i riksdagen. Det blev en debatt 

om ett styvmoderligt behandlat politikområde. För trots att så gott som 

alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv varje år, lider det svenska frilufts-

livet av en akut brist på resurser. 

DEBATT
STEFAN NYSTRÖMgeneralsekreterare, Sportfiskarna

MAGNUS LING
generalsekreterare, Svenska Turistföreningen

Genom att  vara med i en för-
ening inom till exempel fri-luftsliv eller idrott ut-vecklar ungdomar sin identitet, får erfaren-heter och kunskaper.
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-

ten för att en svart sida ska generera fyra 

plåtar annars blir det fel i överföringssyste-

met. Hälsar

Björne

Aftonbladet

Onsdag 8 januari 2014

Vad tycker du?
SURFA aftonbladet.se/debatt

SKRIV Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm 

MEJLA debatt@aftonbladet.se

SMS:A till 72 600 – skriv 

Debatt (mellanslag) in (mellanslag) 

din text (5 kr + ev trafikavgift)

Har du en debattartikel och behöver tala med oss, ring 08-725 26 50

Sveriges största 
debattsida – når tre  

miljoner läsare  
varje dag

Karin Lindblom, debattchef,  Anna Andersson, redaktör, 

Irene Beertema, redaktör. 

Jag instämmer i mycket av 

 Stefan Nyströms och Ulf Silvan

ders inlägg. Alla ska ha möjlighet 

till upplevelser, välbefinnande 

och social gemenskap genom vår 

natur. När människor utövar fri

luftsliv utvecklas kunskap och 

 intresse för naturvård och folk

hälsa. Friluftsorganisationernas 

verksamheter är i det samman

hanget ovärderliga, och därför 

ska staten stödja friluftslivs

arbetet.
Budgetens anslag för stöd till 

friluftsorganisationer går till 

 utövande av friluftsliv med alle

mansrätten som grund. Regering

en har sedan tre år delegerat an

svaret för fördelning av medlen 

till centralorganisationen Svenskt 

Friluftsliv, en ordning jag vet att 

debattörerna uppskattar. Men de 

vet också att Alliansen redan höjt 

anslaget under mandatperioden. 

Mellan 2004 och 2010 låg nivån 

helt stilla, men i budgeten 2011 

ökade det årliga stödet perma

nent med tre miljoner kronor. Det 

var en följd av att vi året innan 

 lade fram Sveriges första proposi

tion för friluftslivspolitik. Arbetet 

utifrån den fortsätter nu i sam

verkan med alla berörda aktörer.

En uppföljning av den nya fri

luftslivspolitiken ska redovisas 

till 2015. Då kommer även fördel

ningen av statsbidragen att ses 

över, och då kan det bli aktuellt 

med ytterligare höjningar. Tills 

dess är det viktigt att anslagen till 

friluftsorganisationerna används 

klokt och kommer till största 

möjliga nytta. Om andra partier 

i regeringen gör andra bedöm

ningar utgår jag från att de för 

fram det i kommande budget

förhandlingar.
Lena Ek (C)
Miljöminister

Miljöministern om: Svenskars fritid
Replik
Bidragen till friluftsorganisationerna ska ses över

Läs artikeln och kommentera den på 

aftonbladet.se.

Svar på Stefan Nyström och Ulf 

Silvanders debattartikel 

”Vackra ord lär inte bar-

nen att simma” publicerad 

den 2 januari. 

Vid årsskiftet publicerades 

en lista över årets största blogg

händelser. Två av inläggen på 

listan, varav ett skrevs av mig, 

handlade om en uppmärksam

mad gruppvåldtäkt i Tensta som 

jag var med och utredde. Samma 

dag listan publicerades startade 

Martina Sundman hashtaggen 

#mörkertalet på Twitter för att 

synliggöra och ge stöd åt alla 

dem som har blivit våldtagna, 

men som inte finns med i någon 

statistik. Nätet exploderade av 

berättelser. Förutom det tragiska 

i varje historia så blev det även 

omöjligt att blunda för hur 

många som utsätts för våldtäkter 

i Sverige.
En del händelser leder till den 

sortens ökad debatt, medveten

het och maning till handling som 

är helt nödvändig om vi ska lyck

as förändra situationen. Dess

värre tappas fokus snabbt då det 

enskilda fall som allmänhet och 

medier intresserat sig för inte 

längre är aktuellt. Kvar blir eld

själarna i kvinnojourer och 

andra frivillighetsorganisationer 

som driver frågan vidare utan 

det stöd de förtjänar och behö

ver. 
Ökad finansiering till speciellt 

kvinnojourer, men även andra 

organisationer eller myndig

heter som arbetar med att ge 

skydd, stöd och hjälp till utsat

ta, är en av de viktigaste åtgär

derna vi behöver vidta på sam

hällsnivå. Det krävs även utbild

ningsinsatser och förbättrad 

lagstiftning, exempelvis krav på 

samtycke för sex. Brottsoffer

perspektivet behöver stärkas 

i hela rättskedjan, inte minst 

 under rättegången och speciellt 

i sexualbrottsmål.

De allra viktigaste förändring

arna sker dock inte genom lag

stiftning utan genom förändrade 

attityder. Specifikt måste vi göra 

upp med sjuka föreställningar 

om att kvinnans sexualitet får 

och bör kontrolleras. Bara i de 

dramatiskt olika sätt vi ser på 

kvinnor och män med ett aktivt 

sexliv finns många unkna värde

ringar dolda. Det finns en kopp

ling emellan den attityden och 

det mest vidriga förtrycket där 

en kvinnas kön anses vara bärare 

av en släkts heder. Men det finns 

även en koppling till det faktum 

att många män tar sig rätten att 

med hot, våld och kränkningar 

behandla en partner eller ex

partner som om de hade någon 

sorts äganderätt över hennes 

sexualitet.

Vi måste även göra upp med 

den skuldbeläggning många of

fer för vissa brott, och speciellt 

sexuella övergrepp, utsätts för. 

Det är dessvärre inte konstigt att 

de flesta våldtäktsoffer aldrig 

anmäler. Resultatet blir att brot

ten får fortsätta och att förövar

na aldrig får någon signal om att 

de har klivit över en oacceptabel 

gräns. 
Det största ansvaret hos om

givningen är dock att se offret, 

fråga, stötta och finnas till hands 

utan att döma. Även om en fäl

lande dom är en sorts upprättel

se, så är den förståelse och om

sorg man har rätt att möta av 

människor omkring sig minst 

 lika viktig. Det visar reaktioner

na på #mörkertalet, och det visar 

också många av de meddelanden 

som jag fick efter att jag publice

rade bloggtexten om gruppvåld

täkten i Tensta. En kvinna skrev: 

”Jag fick för första gången käns

lan av att det inte behöver vara 

så att ingen bryr sig på riktigt, 

vilket annars har varit den domi

nerande känslan för mig under, 

och ända sedan mina utsatta år”.

Slutligen: det går inte att skri

va om sexuellt eller fysiskt våld 

mot kvinnor utan att nämna det 

faktum att förövarna nästan all

tid är män. Det existerar ingen 

kollektiv manlig skuld, men dä

remot har jag som man ett speci

fikt ansvar att inte bidra till pro

blemen. Även vi män som aldrig 

medvetet skulle begå övergrepp 

behöver tänka på hur vi uppfat

tas och vad för värderingar vi 

sprider, legitimerar och ursäktar. 

Högst upp på blogglistan jag 

nämnde ovan fanns ”Trettiotre 

anledningar om varför feminism 

behövs”. 
Min nummer ett: För att alla 

människor, oavsett kön eller 

könsidentitet, har samma rätt att 

leva ut sitt liv som de vill, fria 

från rädsla, hot, våld eller sexu

ella kränkningar var än de befin

ner sig.
Martin Marmgren

Polis: Attityderna måste förändras så att fler kvinnor vågar anmäla sexövergrepp

”
Det existerar 
ingen kollektiv 

manlig skuld, men däre-

mot har jag som man ett 

specifikt ansvar att inte 

bidra till problemen. 

En unken kvinnosyn

bakom mörkertalet

Kampanjen #Mörkertalet visade på en enorm mängd sexuella övergrepp som aldrig anmäldes. Foto: THINKSTOCK

Martin Marmgren, 38, Solna. 

Polis vid Västerortspolisens ungdomssek-

tion, Stockholm.

År 2012 anmäldes 16 200 sexualbrott i Sverige. Men hur stort är mörkertalet, de 

som råkar ut för något men avstår från att anmäla? Och varför avstår de? I mellan-

dagarna berättade många kvinnor om detta under #mörkertalet – läs gärna på 

Twitter
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Debatt FriluFtslivet

När friluftspolitiken debatterades i riksdagen blev det en debatt om ett styvmoderligt behandlat område. För trots att så gott som alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv och 
trots att friluftslivet representerar centrala värd-en som folkhälsa, demokrati, integration och jämlik-
het, lider det svenska friluftslivet av en akut brist på resurser, skriver företrädare för Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer.

Alla förlorar om 
friluftslivet sviks

 ■ Friluftslivets samhällsnytta är oom-
tvistad. Det framgår inte minst av de 
mål för friluftspolitiken som nyligen 
debatterades i riksdagen. Målen som 
regeringen formulerar visar att man 
har insett friluftslivets betydelse, men 
tyvärr är det ett vackert paket utan 
innehåll. Alla tankar om ökade med-
el till friluftslivet lyser nämligen helt 
med sin frånvaro.

Hundratusentals barn och unga är 
med i aktiviteter som arrangeras av 
det svenska friluftslivet. Förenings-
verksamhet är i sig ett bra vaccin mot 
att hamna i utanförskap. Genom att 
vara med i en förening inom till ex-
empel friluftsliv eller idrott utvecklar 
ungdomar sin identitet, får erfaren-
heter och kunskaper. Det ger fram-
tidstro, en känsla av personlig frihet 
och en större tilltro till samhället.
Hur viktigt det är att tillhandahålla 
meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra 
barn och unga, visar inte minst de 
oroligheter som varit i landets föror-
ter. Fritidssysselsättningar håller ung-
domarna borta från gatorna.

Sedan den borgerliga regeringen tog 
över 2006, har anslaget till det svens-
ka friluftslivet ökat med futtiga tre 
miljoner kronor och uppgår idag till 
28 miljoner. Genom att öka anslaget 
med 28 miljoner ytterligare skulle vi 

kunna göra så väldigt mycket mer. 
Inte minst för de 300 000 barn och 
ungdomar som är medlemmar i våra 
organisationer. Om man dessutom 
betänker att bristen på motion varje 
år kostar samhället 6 miljarder kro-
nor är det lätt att konstatera att en 
höjning av anslaget skulle vara väl  
investerade pengar.

I vår alltmer stressade nutid blir det 
allt svårare att hitta ideella, frivilliga 
krafter som är beredda lägga sin dyr-
bara fritid och betala för såväl bensin 
och kaffe för att vara funktionär eller 
domare på någon av våra aktiviteter 
runt om i landet. Det är allvarligt. Vi 
är nämligen helt beroende av dessa 
eldsjälar till ledare för att kunna er-

bjuda en meningsfull fritid åt våra 
nästan två miljoner medlemmar.

Det finns en enkel lösning på detta. 
Idrottsorganisationer åtnjuter näm-
ligen ett undantag i Socialavgiftslagen 
och behöver inte betala sociala avgif-
ter upp till ett halvt basbelopp (cirka 
22 000 kronor per år) för sina utöva-
re och domare. Friluftslivets organisa-
tioner åtnjuter inte samma undantag 
och betalar socialavgifter om ersätt-
ningarna överstiger 999 kronor per 
år. Svenskt Friluftsliv anser att även 
friluftslivets ideella organisationer
ska ha rätt till nedsatta sociala avgif-
ter. Det skulle ge kostnadsneutrala 
förutsättningar att bedriva verksam-
heter som båda kan bidra i strävan 
mot ett friskare samhälle.

Vi både vill och kan bidra till ett 
bättre och mer inkluderande Sverige.  
Låt inte friluftlivet vara ett verktyg 
som ligger oanvänt i verktygslådan. 
Låt oss i stället göra nytta fullt ut. Då 
blir vi alla vinnare.

Ulf Silvander 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv  

och 23 ledande företrädare för  
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer. 

 ■ (För fullständig lista av undertecknare,
se debattsidan på webben)

Viktigt att satsa på? 
foto: lasse ottosson

Friluftsliv 
”Det ger framtidstro, en 
känsla av personlig fri-
het och en större tilltro 
till samhället.”

Riskkapitalister 
förstör välfärden
Replik till Karin 
Hillqvist ”En mark-
nadsutsatt offentlig-
het” den 28/6.

 ■ Vi betalar skatt för att
det ska gå till våra barns 
skolgång, för att våra för-
äldrar ska få den bästa 
omsorgen på ålderns höst 
och få den bästa sjukvår-
den.

Vinst behövs inte för 
att vårda riskkapitalister-
nas enorma vinster som 
plockas ut med räntesnur-
ror till skatteparadisen. 
Det är bedrägeri mot fol-
ket som i god tro betalar 
sina skatter för att dessa 
ska gå till skola, vård, om-
sorg.

Skolutbildning,� vård och 
omsorg ska inte drivas ef-
ter samma principer som 
när Volvo bygger bilar. I 
dåliga tider kan Volvo dra 
ner på ett skift och till-
verka mindre antal bilar, 
men skola, vård och om-
sorg kan inte dra ner på 
personal och material om 
vinsterna inte blir tillräck-
ligt stora. Vi ser nu hur 
det gått i många fall när 
skola, vård och omsorg 
missköts för att generera 
större vinster.

Sveriges näst största fri-
skolekoncern J B Edu-
cation, som ägs av risk- 

kapitalbolaget Axcel läg-
ger ner sina skolor. Det är 
bra för ägarna som givet-
vis ska investera sina vin-
ster i något annat ännu 
mer lukrativt. För dem 
som valde någon av dessa 
skolor måste det kännas 
snopet.

Genom vår storlek och  
erfarenhet skapar vi 
trygghet för våra elev-
er och för föräldrar. Så 
skrev Sveriges näst största 
friskolekoncern J B Edu-
cation, tidigare John Bau-
er, på sin hemsida. Men  
J B visade sig vara allt an-
nat än ett tryggt val.

År 2011 hade koncernen 
en vinst på 74 miljoner 
kronor. Siffrorna för 2012 
vill företaget inte läm-
na ut. Man skryter med 
den kraftfulla utveckling-
en som skett de senaste 
åren. Men nu lägger man 
ner då avkastningen inte 
blev tillräckligt stor. Ja så 
kan det gå när man låter 
skola, vård och omsorg bli 
en marknad där den lilla 
människan görs till kund 
för att tjäna pengar på.

Detta säger en hel del 
om alla privatiseringar 
och dumheter som försig-
går idag i vårt M-styrda 
samhälle där marknaden 
sköter allt.

Kent Wallin

En kassako?  foto: bass nilson

Privatisering

Är polisen rädd för fortkörare?
 ■ Jag har vid ett flertal

tillfällen klagat på fort-
körningarna genom Ny-
mölla. Eftersom mina kla-
gomål inte givit någon ef-
fekt valde jag att parkera 
min bil en bit ut från vårt 
staket så mina barn kun-
de gå tryggt där mellan 
utan risk för påkörning. 

Nu har någon ringt poli-
sen och klagat på min par-
kering och påstått att det 
är en trafikfara. 

Håller man rätt hastig-

het är det ingen fara för 
någon. 

Vad gör polisen?� Jo, ring-
er och varnar mig istället 
för att ta hand om fortkör-
ningarna. Är polisen rädd 
för fortkörare? 

Vi har bevittnat om-
körningar i över 100 kilo-
meter i timmen mitt inne  
i byn samtidigt som mam-
mor med barnvagnar be-
funnit sig på vägen. Måste 
någon dö?

anderS HanSSon

Fortkörning

redaktör: Åsa Carlsson tel: 044-18 55 62
e-post: debatt@kristianstadsbladet.se
skriv till: Debatt, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad B3

onsdag 10 juli 2013
KristianstaDsblaDet
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plåtar annars blir det fel i överföringssyste-

met. Hälsar
Björne

Aftonbladet
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SKRIV Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm 

MEJLA debatt@aftonbladet.se

SMS:A till 72 600 – skriv 
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din text (5 kr + ev trafikavgift)

Har du en debattartikel och behöver tala med oss, ring 08-725 26 50

Sveriges största 
debattsida – når tre

miljoner läsare  
varje dag

Karin Lindblom, debattchef,  Anna Andersson, redaktör, 

Irene Beertema, redaktör. 
Karin Lindblom, debattchef,  Anna Andersson, redaktör, 

Nneka Amu, redaktör (vik), Irene Beertema, redaktör (föräldraledig). 

Den 27/12 anklagade Veronica 

Svärd (Fi) oss för ”falska påståen-

den” och en ”nationalistisk, 

fascist isk och rasistisk” utgångs-

punkt i helsidesannonsen för vår 

bok ”Invandring och mörklägg-

ning” i DN den 8/12. Inte på någon 

punkt bevisar hon dock några 

sakfel i vår annons. Annonsen var 

inte ett debattinlägg. Däremot be-

handlar boken reella befolknings-

förändringar i Sverige under 

2000-talet inklusive den utvand-

ring som Veronica Svärd efter-

lyser. Hemvändande svenskar är 

den största invandrargruppen, 

påstår hon. Men dessa är redan 

medborgare och förändrar inte 

demografin. 2012 invandrade 

20 000 svenska medborgare, men 

25 000 utvandrade. Syrien, Afgha-

nistan, Somalia och Irak låg i topp 

2012 vad gäller nettoinvandring 

(SCB). 
Vad gäller permanenta uppe-

hållstillstånd 2013 är Syrien i en 

klass för sig, följt av Somalia 

(Migrationsverket). Vi får hit en 

svårintegrerbar och ofta långsik-

tigt bidragsberoende befolkning 

med många analfabeter. Detta 

måste få sägas med tanke på Sve-

riges framtid. Sverige är extremt. 

Vi har tagit emot flest irakier, so-

malier och så kallade ensamkom-

mande flyktingbarn i västvärlden. 

Nu tar vi emot mest syrier, cirka 

24 000 sedan inbördeskriget bröt 

ut. I år har Sverige beviljat 15 

gånger så många uppehållstill-

stånd till asylsökande som Fin-

land, tio gånger mer än Danmark, 

fem gånger mer än Norge.

Bara 51 procent av de utom-

europeiska invandrarna arbetar. 

60 procent av dessa har högst 

förgymnasial utbildning, men 

 enligt Eurostat är bara 2,5 procent 

av jobben i Sverige tillgängliga 

för lågkvalificerad arbetskraft. 

60 procent av försörjningsstödet 

(inkl etableringsersättning) går 

till utrikes födda. Beräkningen 

påverkas bara till högst två pro-

cent av de som är inrikes födda 

i de hushåll som Socialstyrelsen 

redovisar som blandade, vilket 

Veronica Svärd missat.
Sverige har mellan 1990 och 

2006 gått från tre till 156 utanför-

skapsområden, där mer än hälf-

ten av de vuxna saknar arbete. 

Sedan dess har inga mätningar 

gjorts av SCB. Svärd jämför med 

ett ospecificerat antal utanför-

skapsområden i 1800-talets Sve-

rige. Är det Fattigsverige vi ska 

ha som måttstock?
Gunnar Sandelin och 
Karl-Olov Arnstberg, 

författare till ”Invandring och mörk-
läggning” (Debattförlaget 2013).

Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg om: Invandring
Replik

Tyvärr Svärd, inga faktafel i vår annons
Författarna Gunnar Sandelin och Karl-

Olov Arnstberg svarar på Veronica 

Svärds (Fi) debattartikel. 

Vi som lever i Sverige älskar att 

vistas i skog och mark. Nio av tio 

svenskar ägnar sig varje år åt  

någon form av friluftsaktivitet. 

Politiker är inget undantag. En 

kartläggning av landets kom-

munstyrelseordföranden som 

Svenskt Friluftsliv låtit genom-

föra, visar att politiker ägnar sig 

åt friluftsliv i lika hög utsträck-

ning som alla vi andra. Många av 

dessa kommunpolitiker är med-

lemmar i organisationer som 

Sportfiskarna, Svenska Turist-

föreningen, Brukshundsklubben 

och Friluftsfrämjandet. Enligt 

undersökningen tycker en stor 

majoritet av de tillfrågade politi-

kerna, oavsett partifärg, att det 

svenska friluftslivet borde få 

större resurser.
Trots det har mycket lite hänt 

fram till nyligen. Även om det  

råder en bred konsensus kring 

nyttan med ett aktivt frilufts-

liv, har nämligen anslaget i 

princip varit oförändrat under 

de två senaste mandatperio-

derna. För trots att de politis-

ka partierna tävlar om att strö 

vackra ord om friluftslivet om-

kring sig, har ingen velat ta på 

sig ledartröjan och verka för 

ökade resurser.

På senare tid har dock saker 

börjat hända. Först aviserade  

Socialdemokraterna i sin 

budget motion att de vill avsätta 

300 miljoner till ett handslag 

med föreningslivet. Ett hand-

slag som skulle medföra en för-

dubbling av anslaget till fri-

luftslivet. En tid senare besluta-

de sedan Moderaterna att de, 

för sin del, vill att friluftslivet 

ska få ta del av det så kallade 

idrottslyftet. Även det skulle  

ge oss de nödvändiga resurser-

na.
Men tyvärr är den viktigaste 

aktören inte alls med på tåget. I 

Regeringskansliet sorterar näm-

ligen friluftslivet under Miljö-

departementet och inte, som 

idrotten, under det moderat-

ledda Kulturdepartementet. Det 

ansvariga statsrådet, miljöminis-

ter Lena Ek (C), vill inte öka 

anslaget alls. 
När hon i våras fick en fråga  

i riksdagen om hon hade för av-

sikt att verka för att öka anslaget 

till friluftslivet, svarade hon 

nämligen ett lika klart som an-

märkningsvärt nej. Vi vill därför 

vädja till Lena Ek att tänka om. 

Lyssna på dina regeringskolle-

gor i Moderaterna när de berät-

tar om friluftslivets omistliga 

värden och varför det är en god 

investering att satsa på att få 

befolkningen i rörelse.

Med bara ett öre mer per invå-

nare och dag, skulle vi nämligen 

kunna göra så otroligt mycket 

samhällsnytta. 
S Vi skulle kunna hjälpa lan-

dets skolor att uppfylla läro-

planens krav på simkunnighet.

S Vi skulle kunna ta ut skolbarn 

i hela landet till våra sjöar, låna ut 

metspön till dem och låta dem 

pröva på att fiska på samma sätt 

som vi i dag gör i mindre skala  

inom ramen för Klassdraget.

S Vi skulle kunna hjälpa till att 

återuppliva de slumrande fri-

luftsdagarna genom att låta våra 

eldsjälar till ledare ta ut tusen-

tals barn i skogen och lära dem 

om vad allemansrätten betyder  

i form av rättigheter och skyldig-

heter.
S Vi skulle kunna hjälpa 

många nyanlända att lära sig om 

sitt nya hemland och lära dem 

njuta av allt som den svenska  

naturen har att erbjuda.
S Vi skulle kunna hjälpa  

tusentals långtidssjuka och  

arbetslösa till en meningsfull 

sysselsättning som hjälper dem 

att komma tillbaka från ett för-

tärande utanförskap.
När resurserna finns på plats 

är det bara fantasin som sätter 

gränserna.
Friluftsorganisationerna står 

redo att bidra till samhälls-

bygget, nu är det upp till Lena Ek 

och regeringen.
Stefan Nyström

Ulf Silvander

Svenskt friluftsliv: Dags för Lena Ek att tänka om och höja våra anslag

”
Trots att de poli
tiska partierna 

tävlar om att strö vack
ra ord om friluftslivet 
omkring sig, har ingen 
velat ta på sig ledar
tröjan och verka för 
ökade resurser

Vackra ord lär inte 
barnen att simma

ÖKA ANSLAGEN För bara ett öre mer per invånare och dag skulle Svenskt friluftsliv bland annat kunna 

hjälpa till så att alla barn lär sig att simma. 
Foto: THINKSTOCK

Stefan Nyström, 
ordförande, Svenskt friluftsliv.

Ulf Silvander, 
generalsekreterare, Svenskt friluftsliv.

Paraplyorganisationen Svenskt friluftsliv vill se höjda  

anslag till friluftsorganisationerna. Regeringen säger nej.
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När friluftspolitiken debatterades i riksdagen blev det en debatt om ett styvmoderligt behandlat område. För trots att så gott som alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv och 
trots att friluftslivet representerar centrala värd-en som folkhälsa, demokrati, integration och jämlik-
het, lider det svenska friluftslivet av en akut brist på resurser, skriver företrädare för Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer.

Alla förlorar om 
friluftslivet sviks

 ■ Friluftslivets samhällsnytta är oom-
tvistad. Det framgår inte minst av de 
mål för friluftspolitiken som nyligen 
debatterades i riksdagen. Målen som 
regeringen formulerar visar att man 
har insett friluftslivets betydelse, men 
tyvärr är det ett vackert paket utan 
innehåll. Alla tankar om ökade med-
el till friluftslivet lyser nämligen helt 
med sin frånvaro.

Hundratusentals barn och unga är 
med i aktiviteter som arrangeras av 
det svenska friluftslivet. Förenings-
verksamhet är i sig ett bra vaccin mot 
att hamna i utanförskap. Genom att 
vara med i en förening inom till ex-
empel friluftsliv eller idrott utvecklar 
ungdomar sin identitet, får erfaren-
heter och kunskaper. Det ger fram-
tidstro, en känsla av personlig frihet 
och en större tilltro till samhället.
Hur viktigt det är att tillhandahålla 
meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra 
barn och unga, visar inte minst de 
oroligheter som varit i landets föror-
ter. Fritidssysselsättningar håller ung-
domarna borta från gatorna.

Sedan den borgerliga regeringen tog 
över 2006, har anslaget till det svens-
ka friluftslivet ökat med futtiga tre 
miljoner kronor och uppgår idag till 
28 miljoner. Genom att öka anslaget 
med 28 miljoner ytterligare skulle vi 

kunna göra så väldigt mycket mer. 
Inte minst för de 300 000 barn och 
ungdomar som är medlemmar i våra 
organisationer. Om man dessutom 
betänker att bristen på motion varje 
år kostar samhället 6 miljarder kro-
nor är det lätt att konstatera att en 
höjning av anslaget skulle vara väl  
investerade pengar.

I vår alltmer stressade nutid blir det 
allt svårare att hitta ideella, frivilliga 
krafter som är beredda lägga sin dyr-
bara fritid och betala för såväl bensin 
och kaffe för att vara funktionär eller 
domare på någon av våra aktiviteter 
runt om i landet. Det är allvarligt. Vi 
är nämligen helt beroende av dessa 
eldsjälar till ledare för att kunna er-

bjuda en meningsfull fritid åt våra 
nästan två miljoner medlemmar.

Det finns en enkel lösning på detta. 
Idrottsorganisationer åtnjuter näm-
ligen ett undantag i Socialavgiftslagen 
och behöver inte betala sociala avgif-
ter upp till ett halvt basbelopp (cirka 
22 000 kronor per år) för sina utöva-
re och domare. Friluftslivets organisa-
tioner åtnjuter inte samma undantag 
och betalar socialavgifter om ersätt-
ningarna överstiger 999 kronor per 
år. Svenskt Friluftsliv anser att även 
friluftslivets ideella organisationer
ska ha rätt till nedsatta sociala avgif-
ter. Det skulle ge kostnadsneutrala 
förutsättningar att bedriva verksam-
heter som båda kan bidra i strävan 
mot ett friskare samhälle.

Vi både vill och kan bidra till ett 
bättre och mer inkluderande Sverige.  
Låt inte friluftlivet vara ett verktyg 
som ligger oanvänt i verktygslådan. 
Låt oss i stället göra nytta fullt ut. Då 
blir vi alla vinnare.

Ulf Silvander 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv  

och 23 ledande företrädare för  
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer. 

 ■ (För fullständig lista av undertecknare,
se debattsidan på webben)

Viktigt att satsa på? 
foto: lasse ottosson

Friluftsliv 
”Det ger framtidstro, en 
känsla av personlig fri-
het och en större tilltro 
till samhället.”

Riskkapitalister 
förstör välfärden
Replik till Karin 
Hillqvist ”En mark-
nadsutsatt offentlig-
het” den 28/6.

 ■ Vi betalar skatt för att
det ska gå till våra barns 
skolgång, för att våra för-
äldrar ska få den bästa 
omsorgen på ålderns höst 
och få den bästa sjukvår-
den.

Vinst behövs inte för 
att vårda riskkapitalister-
nas enorma vinster som 
plockas ut med räntesnur-
ror till skatteparadisen. 
Det är bedrägeri mot fol-
ket som i god tro betalar 
sina skatter för att dessa 
ska gå till skola, vård, om-
sorg.

Skolutbildning,� vård och 
omsorg ska inte drivas ef-
ter samma principer som 
när Volvo bygger bilar. I 
dåliga tider kan Volvo dra 
ner på ett skift och till-
verka mindre antal bilar, 
men skola, vård och om-
sorg kan inte dra ner på 
personal och material om 
vinsterna inte blir tillräck-
ligt stora. Vi ser nu hur 
det gått i många fall när 
skola, vård och omsorg 
missköts för att generera 
större vinster.

Sveriges näst största fri-
skolekoncern J B Edu-
cation, som ägs av risk- 

kapitalbolaget Axcel läg-
ger ner sina skolor. Det är 
bra för ägarna som givet-
vis ska investera sina vin-
ster i något annat ännu 
mer lukrativt. För dem 
som valde någon av dessa 
skolor måste det kännas 
snopet.

Genom vår storlek och  
erfarenhet skapar vi 
trygghet för våra elev-
er och för föräldrar. Så 
skrev Sveriges näst största 
friskolekoncern J B Edu-
cation, tidigare John Bau-
er, på sin hemsida. Men  
J B visade sig vara allt an-
nat än ett tryggt val.

År 2011 hade koncernen 
en vinst på 74 miljoner 
kronor. Siffrorna för 2012 
vill företaget inte läm-
na ut. Man skryter med 
den kraftfulla utveckling-
en som skett de senaste 
åren. Men nu lägger man 
ner då avkastningen inte 
blev tillräckligt stor. Ja så 
kan det gå när man låter 
skola, vård och omsorg bli 
en marknad där den lilla 
människan görs till kund 
för att tjäna pengar på.

Detta säger en hel del 
om alla privatiseringar 
och dumheter som försig-
går idag i vårt M-styrda 
samhälle där marknaden 
sköter allt.

Kent Wallin

En kassako?  foto: bass nilson

Privatisering

Är polisen rädd för fortkörare?
 ■ Jag har vid ett flertal

tillfällen klagat på fort-
körningarna genom Ny-
mölla. Eftersom mina kla-
gomål inte givit någon ef-
fekt valde jag att parkera 
min bil en bit ut från vårt 
staket så mina barn kun-
de gå tryggt där mellan 
utan risk för påkörning. 

Nu har någon ringt poli-
sen och klagat på min par-
kering och påstått att det 
är en trafikfara. 

Håller man rätt hastig-

het är det ingen fara för 
någon. 

Vad gör polisen?� Jo, ring-
er och varnar mig istället 
för att ta hand om fortkör-
ningarna. Är polisen rädd 
för fortkörare? 

Vi har bevittnat om-
körningar i över 100 kilo-
meter i timmen mitt inne  
i byn samtidigt som mam-
mor med barnvagnar be-
funnit sig på vägen. Måste 
någon dö?

anderS HanSSon

Fortkörning

redaktör: Åsa Carlsson tel: 044-18 55 62
e-post: debatt@kristianstadsbladet.se
skriv till: Debatt, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad B3

onsdag 10 juli 2013
KristianstaDsblaDet
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Hänt under 2013

Green Team

GS/VD-seminarier

Utvecklingsarbete inom 
organisationen

GREEN TEAM, SOM ÄR ETT externfinansierat projekt, 
har till syfte att få barn och ungdomar mer intresserade 
av friluftsliv, natur och miljö. Tanken med Green Team 
är att de olika friluftsorganisationer som finns lokalt ge-
mensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktivi-
teter som barn och ungdomar får möjlighet att prova på.

NORMALT GENOMFÖRS GREEN TEAM av en grupp 
på 10-15 ungdomar som provar på friluftsaktiviteter 1 
gång per vecka i ett par månader under en termin. Den 
lokala fritidsgården i kommunen eller hos kommunens 
bostadsföretag utgör marknadsföringsplattformen 
för Green Team. Svenskt Friluftslivs medlemsorgani-
sationer står för innehållet i aktiviteten. Green Team 
genomförs i första hand för att nå grupper i områden 
där friluftsliv inte är vanligt. Aktiviteten har också ge-
nomförts med ensamkommande flyktingbarn. Sedan två 
år samarbetar Svenskt Friluftsliv med Studiefrämjandet 
för att underlätta spridningen av Green Team.

Mer och fler
I NOVEMBER 2012 BEVILJADES Svenskt Friluftsliv till-
sammans med några av våra medlemsorganisationer 
medel från Ungdomsstyrelsen till ett Integrationspro-
jekt med fokus på friluftsliv (”Mer & fler”). Projektet är 
en förstudie och syftet är att hitta former för att nå och 
förmå nya svenskar, främst i yngre åldersgrupper, att 
börja bedriva friluftsliv. Arbetet sker genom workshops 
med medlemsorganisationerna och till projektet är även 
en forsklare från Linköpings Universitet knuten.

DEN 6 MARS 2013 GENOMFÖRDES en uppstart med in-
ledande workshop. Under workshopen delgavs Frilufts-
främjandet Region Mälardalens rapport om mångfald.
Under Tankesmedjan för friluftsliv, den 17 april, hölls 
ett seminarium som var välbesökt av såväl ideella orga-
nisationer som kommunrepresentanter.

DEN 4 SEPTEMBER HÖLLS en avslutande workshop 
hos Livräddningssällskapet där Scouterna höll en pre-
sentation om projekten ”Värsta Fördomen” och ”Redo 
för Naturen”.  Jägareförbundet visade sin film om Nya 
svenskar i Naturen och berättade om de friluftsdagar 
som de arrangerar, där de vänder sig till nyanlända 
ungdomar via olika gymnasieskolor. Projektet kommer 
att avslutas under 2014.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2013 genomfört 
två GS/VD-seminarier. Dels den 10 september - Finns 
något (mer-) värde av friluftsorganisationer? Seminariet 
byggde på rapporten ”Civilsamhället i samhällskontrak-
tet” och genomfördes i Svenska Livräddnings Sällska-
pets lokaler i Bromma. Dels den 19 nov – ”Kan vi få med 
nya målgrupper i friluftslivet?” Hur är det att driva ett 
normkritiskt perspektiv gällande integration och arbeta 
med medlemsstöd inom den egna organisationen. Semi-
nariet genomfördes i Korpens lokaler i Idrottens hus.

SVENSKT FRILUFTSLIVS ORDINARIE årsstämma 
genomfördes den 18 april 2013 på Djurönäsets konfe-
rensanläggning, Djurö. Ordförande för årsstämman var 
riksdagsledamoten Irene Oscarsson (Kd). Vid årsstäm-
man omvaldes ledamöterna Karin Brand och Håkan 
Weberyd. En ny ledamot valdes in i styrelsen; Anders 
Danielsson (Svenska Kanotförbundet).
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Styrelsen 2013
STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT NIO GÅNGER under 2013. Svenskt Friluftslivs styrelse 
har under året bestått av följande ledamöter:

STEFAN NYSTRÖM (Ordförande)
Sportfiskarna

Stefan är generalsekreterare för Sportfiskarna och civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm. Han brinner för att flera barn och 
ungdomar tidigt i livet ska upptäcka den fantastiska livskvalitet och 
glädje som friluftslivet ger. Utövar själv många former av friluftsliv 
och gärna i anslutning till vatten. Hyser en stor kärlek till fjällnära 
skogar och fritt strömmande vatten.

KARIN BRAND (Vice ordförande)
Svenska Livräddnings Sällskapet

Karin är Generalsekreterare för SLS och brinner för ideella organi-
sationers möjlighet till utveckling. Barn och ungdomars rätt till ett 
aktivt friluftsliv är ett av de områden som hon sätter främst. Goda 
vanor som börjar tidigt ger ett friskare vuxenliv, det vinner ALLA på.

PER KLINGBJER
Svenska Fjällklubben

Per är bosatt i Stockholm och arbetar som stabschef vid Sveriges 
geologiska undersökning i Uppsala. Har varit aktiv i Svenska Fjäll-
klubben i närmare 30 år och har ett starkt engagemang för friluftsliv 
och fjällen.

MARIE STENSEKE
Göteborgs Universitet

Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. På 
fritiden föredrar hon det enkla friluftslivet, en tur till fots eller på 
skidor med termos och grillkorv i ryggsäcken.

SYLVIA NYLIN
Svenska Turistföreningen

Sylvia är vice generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. 
Hennes första friluftserfarenheter gjorde hon i Hälsingslands sko-
gar som barn, då var det fiske och bärplockning som gällde. Skogen 
har numera bytts mot segling och skidåkning. Inget slår Stockholms 
skärgård en vacker sommardag.

HÅKAN WEBERYD
Svenska Jägareförbundet

Håkan är f.d. generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, numera 
verksam vid Optimus Advokatbyrå AB. Fritidsintressen är jakt, fiske, 
vandring och motionscykling. Han har ambitionen att tillföra styrel-
sen bred och mångårig erfarenhet från den ideella sektorn, såväl ur 
juridiskt som praktiskt perspektiv.

ANDERS DANIELSSON
Svenska Kanotförbundet

Anders är generalsekreterare i Svenska Kanotförbundet men arbetar 
även som lärare i Skellefteå. Han brinner för att barn och ungdomar 
ska få en meningsfull fritid. Kunskap är viktigt och därför är utbild-
ning en fråga där han lägger ner extra mycket energi. Samarbete 
mellan organisationer för att komma längre med förenade krafter 
är en käpphäst. Alla former av friluftsliv, gärna det enkla och lätt-
tillgängliga lockar.
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Framtiden
UNDER 2014 KOMMER Svenskt Friluftsliv att fokusera 
på genomförandet av det projekt som finansieras av 
Svenska Postkodlotteriet. Detta innebär att vi kommer 
fortsätta vårt arbete med att få politikernas förståelse 
för friluftslivets betydelse. Svenskt Friluftsliv kommer 

att ligga i framkant när det gäller att genomföra frilufts-
politiken och under 2013 kommer vi att förbereda oss 
för den anslagshöjning som vi ser att politikerna, oavsett 
partifärg, nu är positiva till.

Administration och kansli

Medlemskap

UNDER ÅRET HAR ULF SILVANDER (GS) och Elisabeth 
Rytterström varit anställda som tjänstemän på Svenskt 
Friluftslivs kansli. Därutöver har ett par personer varit 
projektanställda kortare och längre tid, däribland An-
ders Tysk som varit ansvarig för projektet Green Team. 
Under året har Torgny Håstad varit organisationens 
allemansrättslige expert. Därutöver har administrativa 
tjänster köpts av Friluftsfrämjandet, Mälardalsregio-
nen/Ingrid Petsäll-Spires. Kommunikationsarbetet har 
bedrivits genom Tina Fors/New Republic. Den extra 
insatsen för PR-aktiviteter i projektet som finansieras 
av Svenska Postkodlotteriet har köpts från PR-byrån 
Geelmuyden-Kiese. Totalt uppskattas arbetsinsatserna 
under 2013 ha omfattat motsvarande ca 4 årsarbeten.

Svenskt Friluftsliv har under året hyrt kanslilokaler 
av Friluftsfrämjandets rikskansli, Instrumentvägen 14, 
Hägersten fram till den 30 november. Därefter av Sport-
fiskarnas rikskansli, Svartviksslingan 28, Bromma.

Revisorer har varit Kerstin Hedberg (Finnhammars) 
och Klas Weidstam (lekmannarevisor).
 

Ulf Silvander
Generalsekreterare 

SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR MEDLEM i följande organisationer:

» Arbetsgivaralliansen
» PFSC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
» Ideell arena
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RESULTATRÄKNING NOTER 2013 2012  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  1 800 000 2 000 000 
Projektbidrag 1 3 184 840 610 421
Medlemsavgifter  190 000 115 000 
Övriga intäkter  121 900 15 870

  5 296 740 2 741 291 

Summa intäkter  5 296 740 2 741 291

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -3 678 110 -1 437 280
Personalkostnader 3 -1 617 381 -1 589 079

  -5 295 491 -3 026 359 
Resultat före finansiella kostnader     
och intäkter  1 249 -285 068

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter  346 702 463 367
Räntekostnader   -308 -434

Finansnetto  346 394 462 933

Årets resultat  347 643 177 865 

Fördelning av årets resultat

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  52 482 136 499
Reservering av ändamålsbestämda medel   -24 764 

Kvarstående belopp för året  400 125 289 600

Ekonomisk redovisning 2013
STYRELSENS KOMMENTAR TILL EKONOMISKA REDOVISNINGEN. Ökningen av projektbidrag 
är att hänföra till stödet från Svenska Postkodlotteriet och detta återspeglas på kostnadssidan 
under verksamhets- och kanslikostnader. Överskottet 2013 motsvarar de ränteintäkter som 
föreningen erhållit under året.
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BALANSRÄKNING  NOTER 2013-12-31 2012-12-31  

  kronor kronor
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 4 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar i intresseföretag 5 0 25 000 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar  1 25 0000 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  132 464 10 406  
  132 465 35 406

Kassa och Bank  6 069 707 6 529 532 

Summa Omsättningstillgångar  6 202 172 6 564 938

Summa Tillgångar  6 202 172 6 564 938

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget Kapital    

Fritt Eget Kapital    
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond 5 2 707 000 2 707 000 
Övriga ändamålsbestämda medel 6 85 783 138 265
Balanserat resultat  1 180 903 891 303
Årets resultat efter fördelning  400 125 289 600 

Summa Eget kapital  4 373 811 4 026 168

Kortfristiga Skulder    

Leverantörsskulder  70 093 155 669
Övriga kortfristiga skulder 7 1 347 976 1 981 081
Upplupna kostnader och       

förutbetalda intäkter 8 410 292 402 020 

Summa Kortfristiga Skulder  1 828 361 2 538 770

Summa Eget Kapital och Skulder  6 202 172 6 564 938

Ekonomisk redovisning 2013
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   

Redovisnings- och värderingsprinciper   

Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräk-
nas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej 
anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.    
   
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.   
   
Bidrag    
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas  till organisationen. Om bidraget är 
avsett att täcka specifika kostnader  sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda 
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.   
    
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid 
inbetalning från medlemsorganisationen.     
  
Ränteintäkter 
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Not 1  –  Projektbidrag ANSLAG FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2014

Forskarskola i Friluftsliv 311 235 0 311 235
GreenTeam 342 391 -255 565 86 826
Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv fas 1 2 797 087 -2 797 087 0
Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv fas 2 750 000 0 750 000
Ungdomsstyrelsen, mer och fler 291 700 -132 188 159 512

SUMMA 4 492 413 -3 184 840 1 307 573

Ekonomisk redovisning 2013
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2013 2012 

Mediasatsning  134 686 198 093 
VD/GS möte  9 190
Nordiskt arbete  1 240 14 345 
Ett friluftslyft  0 46 736 
GreenTeam*  255 565 257 609 
Information om allemansrätten  0 90 000 
Fördelningskommittén  20 841 24 969 
Frisk i Natur  0 60 000 
Gemensam vision Friluftslivet  27 718 136 499 
Postkodlotteriet  2 803 789 202 913 
Ungdomsstyrelsen, mer och fler  132 188 0 
Allemanrätten  50 000 0 
Resor  22 892 15 670 
Övrigt  220 001 390 446 

  3 678 110 1 437 280 

* ingår personalkostnader med  226 264 236 564 
 

Not 3 – Personalkostnader
  
Medeltalet anställda har uppgått till  3 3 

Löner och ersättningar   1 117 764 1 072 856
 - varav lön GS  662 182 647 586 
 - varav styrelsearvoden  62 042 56 106 

Sociala kostnader  374 859 370 310 
Pensionskostnader  117 311 123 851 
- varav GS  106 458 118 038 

Not 4 – Inventarier  2013-12-31 2012-12-31 

IB anskaffningsvärde  21 200 21 200 
Årets anskaffningar  0 0 
Årets utrangeringar  0 0 

  21 200 21 200 

IB ack.avskrivningar  -21 200 -21 200 
Årets avskrivningar  0 0 

UB ackum värdeminskning  -21 200 -21 200 
UB bokfört värde  0 0 

Ekonomisk redovisning 2013
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Not 5 – Buffertfond
    
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att 
säkerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle för-
ändras. Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 

Not 6 – Övriga ändamålsbestämda medel  2013 2012

Gemensam vision för friluftslivet - intern kampanj  85 783 113 501 
Underlag Friluftslyft   24 764 

  85 783 138 265 

Not 7 – Övriga kortfristiga skulder    

Ej förbrukade projektmedel:    

Forskarskola i Friluftsliv  311 235 311 235 
GreenTeam, föreningskommittén  86 826 42 391 
Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv, fas 2  750 000 1 297 087 
Ungdomsstyrelsen, mer och fler  159 512 291 700 

Personalskatter  40 376 38 493 
Övriga skulder  27 175

  1 347 976 1 981 081 

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Särskild löneskatt  60 704 62 992
Semesterskuld inkl. soc. avg.  193 816 197 328
Övrigt  155 772 141 700

  410 292 402 020

Ekonomisk redovisning 2013
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STOCKHOLM 2014

Stefan Nyström

Anders Danielsson Håkan Weberyd  Karin Brand

Sylvia Nylin Per Klingbjer Marie Stenseke 
 

Revisionsberättelse har avgivits     

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

Ekonomisk redovisning 2013
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I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ide-
ella organisationen Svenskt Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till frilufts-
organisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Naturvårdsverket, beslutade 
Naturvårdsverket att lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2013-01-07 med 27785000 kronor. 
Under våren 2013 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Natur-
vårdsverket i enlighet med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisationer.  
Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen.

FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN på opartiskhet vid fördelningen av medel har Svenskt Friluftslivs 
styrelse inrättat en fördelningskommitté bestående av 5 ledamöter. Dessa var under 2013 Ulf 
Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina Frimodig, Anna Waxin, Klas Sandell (t.o.m. 2013-09-
30) samt Erik Backman (fr.o.m. 2013-10-01). Fördelningskommittén sammanträdde totalt tre 
gånger under 2013. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs besluts-
möten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida. 

Inför budgetåret 2013 delegerade Svenskt Friluftslivs styrelse till Fördelningskommittén att för-
dela 25 985 000 kronor efter styrelsen avsatt 1 800 000 kronor för Svenskt Friluftslivs ändamål.

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN GENOMFÖRDE följande slutgiltiga fördelning vid sitt sammanträde 
13-01-07 enligt förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION    BELOPP KR

Ornitologerna (fortsatt nedtrappning med 1/3)   135 000
Naturskoleföreningen (fortsatt nedtrappning med 1/3)   130 000
Botaniska föreningen (fortsatt nedtrappning med 1/3)   80 000
Cykelfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)  560 000
Friluftsfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)  9 600 000
Hälsofrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem)  300 000
Livräddningssällskapet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem)  1 925 000 
Turistföreningen (ökning med 20 %)         600 000
Kryssarklubben (ökning med 20 %)           72 000 
Sportfiskarna (ökning med 10 %)     3 300 000 
Båtunionen (ökning med 10 %)        330 000
Folksportförbundet (minskning med 3 %)          32 000 
Cykelsällskapet (ökning med 5 %)          13 000

Summa organisationsbidrag   17 077 000

Redovisning av fördelade medel 2013

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION  BELOPP KR

Fältbiologerna
Tilldelas bidrag till projektet Mötesplats Naturen; 
mångårigt projekt, nu för slututvärdering                300 000

Scoutrådet
Tilldelas bidrag till projektet ”Scouting med etniska organisationer” (850 000 kr)
samt till projektet ”Reclaim the friluftsliv” (565 000 kr)       1 415 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”Framtidens sportfiskare” overhead minskas
med 70 000 (855 000 kr) samt till projektet KlassDraget (320 000 kr)      1 175 000 

Svenskt Friluftsliv
Tilldelas bidrag till projektet ”Green Team”         300 000
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Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Aktivt sportlov i fjällen” (60 000 kr),
projektet ”Lägervecka med Downs syndrom” (120 000 kr) samt till
projektet ”Unga utvecklar fjällen –  fjällen utvecklar unga” (472 000 kr)    652 000

Gång- och vandrarförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Barn- och ungdomssatsning”, saknar utfall, halvering 65 000                

Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering”  650 000

Riksförbundet Sveriges 4H 
Tilldelas bidrag till projektet ”Verksamhetsutveckling –  fokus Svealand och 
Östergötland” (350 000 kr) samt till projektet ”Geocaching som pedagogiskt 
verktyg” (320 000 kr)   670 000

Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Livräddarkollo”   540 000

Hälsofrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Nu öppnade sig en ny värld”  106 000

Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Bevara naturens upplevelsevärden”, 
för delen inspirera till mer friluftsliv i skolan   300 000

Naturskoleföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Bevara naturens upplevelsevärden”
Tillsammans med ovan

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Kottar och barr i förskolan”
(600 000 kr) samt projektet ”Öppna skogsgläntan” (350 000 kr)  950 000

Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Regionsläger utomhus för 16-20 år” (200 000 kr) samt 
projektet ”Helgläger för ungdomar utomhus” (109 000 kr)  309  000 

Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”EPP paddling för alla”, en tjänst istället för två  500 000 

Jägareförbundet 
Tilldeals bidrag till projektet ”Nya svenskar i naturen”   493 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”hemma o på fjället”   108 000

Hembygdsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Ung ambassadör”   200 000

Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Optimistläger för barn i åldern 7-12 år”        175 000

Summa verksamhetsbidrag   8 908 000

Redovisning av fördelade medel 2013



Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

Tel: 08-549 041 21

> info@svensktfriluftsliv.se
> www.svensktfriluftsliv.se
> twitter.com/svfriluftsliv

Grafisk form och produktion 
Duplicera Östersund AB 

www.duplicera.nu

© Bilder 
Ulf Silvander, Håkan Hjort/Johnér Bildbyrå,

Fredrik Lindberg/Duplicera, Bengt Olsson 
och Stefan Nyström.

Tryck 
Prio Digitaltryckeri AB, 2014.03


