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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Remissvar – Långsiktigt stöd till det civila samhället Ds 2018:13
Rubriken är också namnet på en departementspromemoria. Låter kanske inte så spännande
men det är den för om den blir en proposition och propositionen antas av riksdagen så blir
det betydligt enklare för organisationer som Skärgårdarnas Riksförbund att hitta medel.
Civilsamhället
Skärgårdarnas Riksförbund och dess medlemmar är en del av det som i samhällsdebatten
kallas civilsamhället. Regeringskansliet har låtit utreda varför och hur civilsamhället skall få
stöd. Framförallt har man utrett hur organisationer kunna få en långsiktig finansiering som
sträcker sig över mer än ett år.
Under 2016 fördelades 13,7 miljarder kronor ut i statliga stöd till civilsamhället, av det fick
Skärgårdarnas Riksförbund 1,8 miljoner kronor. För detta förväntas vi driva frågor, bilda
opinion, ta fram faktaunderlag och svara på remisser.
Både nuvarande och tidigare regeringar anser att det är viktigt att stödja civilsamhället. Vi,
som utgör civilsamhället, utför en hel del arbete som behövs och annars inte skulle bli gjort.
För få ta del av dessa stöd måste man vara en demokratisk och rikstäckande förening.
Organisationsbidrag
Utredningen kommer fram till samma slutsats som Skärgårdarnas Riksförbund har gjort. Det
är verksamhetsbidrag eller organisationsbidrag vi vill ha, föreningslivet skall inte styras av de
stöd som för tillfället kommer som utlysningar och nästan alltid skall drivas som projekt. Vi
skall driva de frågor som är viktiga för våra medlemmar inte vad någon myndighet har idéer
om. Ibland sammanfaller önskningarna men i utredningen påpekas vikten av att stöden inte
styr verksamheten för hårt. Styrningen sker bättre i form av täta dialogmöten med berört
departement, i vårt fall näringsdepartementet.
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Riksorganisationers medlemmar kan alltså inte själva söka denna typ av stöd men behöver
likväl hjälp att göra sin del av jobbet. Det är inte ovanligt att de rikstäckande organisationerna
söker stöd som man sedan fördelar till sina medlemmar. Skärgårdarnas Riksförbund har i sin
anslagsansökan inför 2019–2021 budgeterat för att i begränsad omfattning kunna stötta de
medlemmar som har svårast att hitta lokal finansiering.
Utredningen tar även upp en hel del problem och anvisar lösningar som vi som relativt liten
organisation och med anställd personal upplever.
Hoppas utredningens förslag blir verklighet!
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