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Till: 

Kulturdepartementet 

Stockholm 

 

Remissvar: Långsiktigt stöd till det civila samhället  

Ds 2018:13 

Inledning 

Det civila samhället är av central betydelse för demokratin och har flera viktiga funktioner. Den verkar 
som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare. Den skapar samhällsnyttig verksamhet inom 
många olika sektorer och bidrar till gemenskap och tillit mellan människor. 
 
Regeringen (kulturdepartementet) gav uppdrag åt en särskild utredare att utreda hur statliga bidrag 
till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. 
Utredaren har lämnat synpunkter i promemorian Ds 2018:13 (Långsiktigt stöd till det civila 
samhället). 
 
Utredaren ger efter en gedigen genomgång av förutsättningar, såsom t.ex. tidigare utredningar och 
budgetprocessen en rad bedömningar/förslag. Svenskt Friluftsliv kommenterar delar av dessa i 
remissvaret. 
 
 
Kapitel 10.1 Fler organisationsbidrag bör övervägas 
 
Svenskt Friluftsliv motsätter sig förslaget att endast bevilja organisationsbidrag. 
 
Svenskt Friluftsliv anser att regeringen bör överväga att införa en förordning som styr 
bidragsgivningen till miljöorganisationer. 
 
Utredaren menar att det bör övervägas om bidraget från Naturvårdsverket (Organisations- och 
projektbidrag till ideella miljöorganisationer) samt Folkhälsomyndigheten (Organisations- och 
projektbidrag för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar) skall fördelas i form 
av organisationsbidrag istället för organisations-, verksamhets- eller projektbidrag. 
 
Svenskt Friluftsliv motsätter sig förslaget då det skulle drabba en av våra medlemsorganisationer 
(Sportfiskarna) som 2018 erhöll 1 350 000 kronor för vattenvårdande aktiviteter, från 
Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer. Det skulle också försvåra Naturvårdsverkets 
uppdrag att uppnå de 16 miljökvalitetsmålen. 
 
Svenskt Friluftsliv fördelar idag regeringens anslag till friluftsorganisationer om knappt 48 MSEK per 
år och Sportfiskarna får idag 4,8 MSEK i organisationsbidrag från detta anslag. 
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Skulle möjligheten att ge verksamhetsbidrag försvinna från Naturvårdsverkets anslag till ideella 
miljöorganisationer, kommer inte Sportfiskarna att kunna söka dessa medel om man inte avstår att 
söka organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv. Detta då organisationsbidrag inte får ges till en 
organisation som fått annat statligt organisationsbidrag.  
 
I den förordning som reglerar Svenskt Friluftslivs bidragsverksamhet uttrycks det på följande sätt: 
 

9 § Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Organisationsbidrag får dock 
inte ges till den som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår. 

 
Huruvida övriga organisationer som sökt och beviljats projektbidrag drabbas på motsvarande sätt är 
inte känt av Svenskt Friluftsliv, vi saknar för övrigt en sådan analys i utredningen. Huruvida 
motsvarande förhållanden gäller för det bidrag som utbetalas från Folkhälsomyndigheten känner 
Svenskt Friluftsliv inte till. 
 
Folkhälsomyndighetens bidragsgivning 2018 uppgick till ca. 75 MSEK. Denna bidragsgivning styrs av 
en förordning. Naturvårdsverkets bidrag 2018 var ca. 35 MSEK. Detta bidrag saknar förordning som 
styr bidragsgivningen.  
 
Avsaknaden av förordning som styr hur, och på vilken grund som, Naturvårdsverkets anslag till 
miljöorganisationer får beviljas är olycklig. Det hade varit önskvärt att en sådan förordning fanns då 
det i så fall bidrar till långsiktighet i bidragsgivningen. Svenskt Friluftsliv anser därför att såväl 
organisationsbidrag som verksamhetsbidrag skall kunna beviljas från Naturvårdsverkets anslag 
(Organisations- och projektbidrag till ideella miljöorganisationer) samt att en förordning snarast 
införs som styr bidragsgivningen. 
 

Kapitel 10.3.2 Mer enhetliga förordningar, särskilt för organisationsbidrag 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att en gemensam bidragsförordning skulle innebära en 
stelbenthet i bidragsgivningen. Vi delar även uppfattningen att vid ändringar i befintliga eller vid 
beslut om nya bidragsförordningar bör Regeringskansliet eftersträva ökad enhetlighet i utformningen 
av förordningarna. 

Kapitel 10.3.3 Ansökningsförfarandet och återrapporteringen 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen om att ansökan och återrapportering bör eftersträva att 
underlätta administrationen för de organisationer som berörs. 

Svenskt Friluftsliv har noterat ett ökande krav på resultatredovisning av bidragsgivningen. Det är 
viktigt, att som utredaren skriver, ”myndigheten som ställer krav på organisationernas 
återrapportering balanserar detta mellan statens intresse av att få veta vilka resultat och effekter ett 
bidrag haft och rimliga krav på vad organisationerna skall återrapportera”. Detta gäller förstås inte 
bara myndigheter utan även Regeringskansliet. 
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Kapitel 10.3.4 Revision 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att när bidraget är högre än fem prisbasbelopp skall revisionen 
ske av en godkänd eller auktoriserad revisor. En sådan skrivelse finns införd i Förordning om 
statsbidrag till friluftsorganisationer (§ 13), som styr Svenskt Friluftslivs bidragsgivning, se nedan. 

”…Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det 
framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns 
redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. Om bidraget uppgått till minst fem 
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad 
eller godkänd revisor.” 
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Ulf Silvander 

Generalsekreterare 


