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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 18 maj 2017. 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”.   

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 2017 
där följande områden prioriteras: stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på 
utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och 
integration. 

Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som organisationsbidrag skall 
uppgå till 40-50 % av totalbeloppet. Övriga medel betalas ut som 
verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga bidrag. Där de 
kortsiktiga (<3år) kan karakteriseras som projektbidrag samt de långsiktiga inte 
har en bortre gräns. 

Fördelningskommittén ska, när det gäller organisationsbidrag, eftersträva en 
förutsägbarhet i förhållande till tidigare bidragsgivning.  

Styrelsens förslag till ny fördelningsmodell för organisationsbidrag till 
friluftsorganisationer bygger på att premiera medlemsantal, förändringen i 
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medlemsantal och förändringen i aktivitetsnivå hos föreningarna som kan ta del 
av organisationsbidraget. Därutöver finns begränsningar som innebär att ingen 
organisation skall kunna erhålla mer än 100 kronor per medlem. Samt att 
organisationsbidraget till en enskild organisation inte skall kunna överstiga 25% 
av hela anslaget som fördelas av Svenskt Friluftsliv. För att erhålla en stabilitet i 
bidragsnivån tas stor hänsyn till nivån på föregående års organisationsbidrag och 
det finns en spärr som innebär att organisationsbidraget normalt inte skall kunna 
justeras mer än 10% per år (upp eller ner). 

Kommittén skall vid medelstilldelning beakta huruvida tidigare återrapportering 
som har inlämnats är kompletta, korrekta och inlämnade i tid enligt instruktioner 
för återrapporteringen. Detta gäller för medelstilldelning fr.o.m. bidragsåret 2019. 

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

Fördelningskriterier 

När det gäller organisationsbidrag kommer det att fördelas i form av ett 
grundbidrag på 100 000 kronor per organisation. 

Beloppet per medlem utgörs av 100 kronor per medlem för de första 50 000 
medlemmarna, från medlem 50 001 till 100 000 utgår 50 kronor och från 
medlem 100 001 är beloppet 25 kronor.  

Då beräkningsunderlagen för aktiviteter är osäkrare (bygger oftast på olika 
antaganden) utgår en lägre ersättning för dessa med 25 öre per aktivitet oavsett 
antal.  

Den tidigare ”instegstrappan” avskaffas och istället prövas nya (stora) 
organisationer i särskild ordning samt att organisationer som ligger ”fel” (för 
lågt) ska nivån på deras organisationsbidrag beaktas vid höstens fördelning.  

 

 
 

 


