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Fördelningskommitténs PM över fördelningskriterier avseende 
organisationsbidragets del av statsbidrag till friluftsorganisationer. 
 

Dokument att följa och konsekvenser därav. 

Vid fördelning av medel ska kommittén följa i fallande ordning; 

1. Förordningen SFS 2010:2008 

2. Aktuell budgetproposition 

3. Friluftsproposition (prop. 2009/10:238) 

4. Delegationsordning och instruktioner från Svenskt Friluftslivs styrelse 
 

 
Styrelsens instruktioner 
 
Styrelsen för Svenskt Friluftsliv fastställde instruktioner för fördelningskommittén 
den 25 maj 2016. Styrelsen ansåg att fördelningskommittén ska prioritera de 
organisationer som har till huvudändamål att bedriva eller främja långsiktigt 
hållbart friluftsliv. Friluftsorganisationer definieras i förordningen som ”ideell 
organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet 
att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv”.   

Fördelningskommittén ska även sträva efter att fördela de statliga medlen vid en 
och samma tidpunkt samt eftersträva en förutsägbarhet i förhållande till tidigare 
bidragsgivning.  

När kommittén bedömer ansökningarna skall ansökningar som strävar mot att 
uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt satsningar på barn och ungdomar i 
friluftslivet prioriteras. Detta tydliggörs i regeringens budgetproposition för 2016 
där följande områden prioriteras: stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar för barn och 
unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration. 

Styrelsen ser positivt på att verksamhetsbidragen är längre än 3 år. 

Dessa instruktioner och prioriteringar omprövas årligen och gäller till dess 
kommittén får nya instruktioner från styrelsen för Svenskt Friluftsliv. 

Kommittén har därefter förfinat dessa instruktioner och kompletterat med sina 
egna avvägningar när det gäller fördelningen av organisationsbidraget. För att 
uppnå en förutsägbarhet vid fördelningen anser kommittén att förändringar inte 
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ska bli för stora vare sig när det gäller ökningar eller minskningar, utan variera 
högst med en ökning med 10%, 5%, oförändrat, eller med en minskning med 5% 
eller 10% per år. Vid speciella fall bör dock kommittén ha möjlighet att öka någon 
organisation med högst 20%. 
 
Fördelningskriterier 
 
När det gäller den rådande ärvda fördelningen av organisationsbidrag har 
kommittén för avsikt att succesivt jämna ut skevheter och ojämnheter. Kommittén 
har tagit en fram en matematisk fördelningsmodell. Ett led i strävan att 
fördelningsmodellen ska upplevas rättvis jämförs varje förening med sig själv när 
det gäller utveckling av medlemsantal, antal barn och unga samt aktivitetstimmar.  
I kommitténs ställningstagande kommer även respektive organisations 
”frilufsighet” att vägas in samt hur respektive organisation tar ansvar för 
”friluftslivets” ställning i samhället. Med ”frilufsighet” menar vi här kvalitetsaspekt, 
då olika aktiviteter kan leda till olika mycket friluftsliv. Med ”friluftslivets allmänna 
ställning” menar kommittén att hänsyn tas till hur organisationer arbetar med att 
höja friluftslivets status i samhället. Några organisationer står för viktiga 
infrastrukturella aktiviteter som exempelvis STF med sina 
övernattningsmöjligheter i fjällen, Båtunionen och Kryssarklubben med sina 
hamnar och utprickning av båtleder samt Svenska Livräddningssällskapet då 
simkunnighet är en förutsättning för aktivt friluftsliv på och vid vatten. Vidare 
anser kommittén att Svenskt Friluftsliv ska verka för och uppmuntra i alla 
sammanhang att samtliga organisationer som uppbär anslag är delaktiga i 
samhällsdebatten och i de olika arenor som arrangeras. 

När det gäller det så kallade basanslaget som baseras på antalet medlemmar anser 
kommittén att det behöver förfinas med flera steg, som en instegstrappa för nya 
medlemsorganisationer, med början på 50.000 kronor upp till 5000 medlemmar, 
75.000 kronor upp till 10 000 medlemmar därefter 100.000 kronor osv.  

 


