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1. Uppdrag, bakgrund och disposition  
 
Denna PM är framtagen på uppdrag av Civilförsvarsförbundet. Till grund ligger två frågeställningar 
som ska utredas och besvaras: 
 

 Hur överensstämmer den fördelningsmodell för organisationsbidrag till frivilliga 
försvarsorganisationer med intentionerna i regeringens proposition 2009/10:55. 

 MSB påstår att den finns en motsättning mellan den propositionen och en som lär finnas om 
styrning av statsbidrag. Stämmer det? 

 
MSB tillämpar från och med 2011 en ny modell för fördelningen av organisationsstöd till de frivilliga 
försvarsorganisationerna.  
 

I propositionen ”En politik för det civila samhället (2009/10:55)” – i fortsättningen kallad 
civilsamhällespropositionen - föreslås nya mål och ny inriktning för politiken för det civila samhället 
(tidigare folkrörelsepolitiken).  Med den nya politiken ville regeringen lyfta fram det civila samhällets 
stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett 
helhetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och dess villkor. Målet för politiken ska 
vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Målet ska följas 
upp utifrån sex principer som utvecklas i propositionen. De är: 
 

 Principen om självständighet och oberoende,  

 Principen om dialog,  

 Principen om kvalitet,  

 Principen om långsiktighet,  

 Principen om öppenhet och insyn 

 Principen om mångfald  
 
Jag har prövat och analyserat fördelningsmodellen utifrån dessa principer. Det är ett relevant 
angreppssätt, eftersom måluppfyllelsen av civilsamhällespolitiken ska prövas utifrån principerna. I 
proposition lägger regeringen också fast ett antal principer som bör gälla för styrningen av de statliga 
bidragen till det civila samhällets organisationer. Jag prövar även bidragsmodellen utifrån dessa 
principer.  
 
Jag har inte funnit någon ytterligare proposition om styrningen av statsbidragen, som kan betraktas 
som ett aktuellt övergripande styrdokument för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets 
organisationer. Visar det sig att en sådan finns i en egen eller som en del av en annan proposition, så 
är jag beredd att komplettera med en analys av bidragsmodellen även mot detta dokument inom 
ramen för mitt uppdrag. Möjligen avses propositionen: ”Ett användbart försvar (2008/09:140)” – i 
fortsättningen kallad försvarspropositionen - där regeringen utvecklade sin syn mer specifikt för de 
frivilliga försvarsorganisationernas framtida utveckling. Jag tar upp även denna proposition och den 
potentiella konflikt som kan finnas i förhållande till civilsamhällespropositionen i min analys.   
 
Dispositionen innebär att jag först har ett kort avsnitt med mina sammanfattande slutsatser. Själva 
redovisningen inleder jag med att särskilt behandla tre punkter där jag funnit överenstämmelsen 
mellan bidragsmodellen och principerna i civilsamhällespropositionen som särskilt problematisk. Jag 
går därefter in på principerna var för sig. Först de övergripande för civilsamhällespolitiken och sedan 
de mer specifika för de statliga bidragen.  
 
Dispositionen innebär att det blir en del överlappningar i redovisningen. Det tre punkterna som jag 
lyfter upp som särskilt problematiska behandlas sedan också i avsnittet om de övergripande 
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principerna – fast mer kortfattat. Principerna för bidragsgivningen bygger i sin tur på de övergripande 
principerna vilket gör att det inte heller här går att undvika överlappningar med vad som behandlats i 
tidigare avsnitt. Uppläget är inte det bästa ur läsbarhetssynpunkt men ger bättre möjlighet att koppla 
slutsatser och analys direkt till de områden jag refererar till i propositionen. 
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2. Sammanfattande slutsatser 
 
Min slutsats är att bidragsmodellen på flera punkter strider mot intentionerna i 
civilsamhällespropositionen. De viktigast är bristen på förordningsstöd samt verksamhetsbidragets 
utformning. Det finns också punkter där bidragsmodellen i strikt mening inte strider mot det som slås 
fast i civilsamhällespropositionen men där det finns möjlighet till justeringar för att få 
bidragsmodellen mer i överensstämmelse med intentionerna i civilsamhällespropositionen.  Det 
gäller organisationsbidraget, dels dess storlek i förhållande till verksamhetsbidraget och dels dess 
knytning till organisationernas medlemsantal. 
 
Förordningsstöd 
Det finns fullt fog för att kräva att regeringen tar fram en mer omfattande förordning med en 
tydligare styrning av bidragsgivningen. Det krävs för att leva upp till både vad man framfört i 
civilsamhällespropositionen och i propositionen om ett användbart försvar samt även vad gäller 
andra utfästelser till riksdagen – bland annat i budgetpropositioner. Detta är särskilt angeläget inte 
minst mot bakgrund av de något motstridiga förhållningssätt, som regeringen redovisar i de båda 
propositionerna. 

 
Antalet medlemmar och organisationsbidraget 
I civilsamhällespropositionen markerar regeringen tydligt organisationsbidragets betydelse och 
menar att detta bör utgöra en växande andel av det totala stödet. Organisationsbidraget ska ge 
organisationerna ett grundläggande stöd till basfunktioner. Det finns dock inget i propositionen som 
säger att organisationsbidraget måste vara proportionellt mot antalet medlemmar och därför finns 
heller inget principiellt hinder för att ha tillämpa en modell med tak som gäller för bidraget till 
frivilliga försvarsorganisationer. 
 
I försvarspropositionen anför regeringen att bidraget till frivilliga försvarsorganisationer bör riktas till 
verksamhet och inte till organisationer. Detta uttalande strider mot vad som sägs i 
civilsamhällespropositionen om vikten av att en del av organisationsstödet utgår som 
organisationsbidrag. Det är dock tydligt att regeringen efterhand distanserat sig från skrivningen i 
försvarspropositionen. I senare budgetpropositioner har regeringen markerat att organisationsstödet 
ska bestå av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Samma sak har uttryckts i regleringsbrev till 
MSB. Detta uppfattar jag som att det inte längre finns någon motsatsställning i hur regeringens 
styrdokument ska tolkas – ett organisationsbidrag ska utgå. 
 
Frågan är då om fördelningen mellan organisationsbidrag och verksamhetsbidrag måste följa de 
principer som fastslås i civilsamhällespropositionen samt att organisationsbidraget bör utgöra en 
växande andel av det totala stödet. Svaret på detta är – inte nödvändigtvis. I 
civilsamhällespropositionen betonas att det måste finnas viss flexibilitet med hänsyn till varje 
bidragssystems och områdes karaktär. Men enligt min mening är det ett rimligt krav att 
myndigheterna tydligt motiverar varför en vald bidragsmodell avviker från de principer som fastslås i 
civilsamhällespropositionen. 
 
Jag saknar en tydlig motivering till varför taket för organisationsbidraget har satts till just 9 000 
medlemmar. Den kommande utvärderingen bör pröva detta och för att leva upp till principerna om 
”dialog” samt ”öppenhet och insyn” bör myndigheten tydligt motivera att vald nivå är den som är 
mest optimal och rättvis. Den preliminära bedömning jag gör är att bidragsmodellen bör revideras så 
att intervallerna för organisationsstödet blir flera och går högre upp. Det är svårt att säga vad som är 
rimligt och optimalt men taket bör hamna någonstans mellan 15 000 och 25 000. Då får också de 
större organisationer, som i stort sett verkar inom ramen för det frivilliga försvarsarbetet, ett rimligt 
och rättvist stöd till sin kärnverksamhet. Genom att öka det totala organisationsbidraget på så sätt 
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att ingen organisation får sänkt organisationsbidrag i förhållande till idag, så ges också möjlighet att 
uppfylla intentionerna i civilsamhällspropositionen om en växande andel organisationsbidrag på 
verksamhetsbidragets bekostnad. 
 
Verksamhetsbidrag och uppdragsersättning 
Det finns många tveksamheter i utformingen av verksamhetsbidraget. Min bedömning är att 
utformningen strider mot principen om självständighet och oberoende i civilsamhällespropositionen. 
Det strider också mot behovet av mätbara mål och uppföljning som slås fast i bidragsprinciperna. 
 
Man kan säkert hävda att modellen är starkt prestationsbaserad, det är organisationernas egna 
prestationer som är avgörande för stödets storlek. Men verksamhetsbidragets och 
uppdragsersättningarnas totala storlek i förhållande till organisationsbidraget samt framförallt 
sammankopplingen av dem ger myndigheten stora möjligheter att långsiktigt styra självständiga 
organisationers utveckling eller avveckling.  
 
Visserligen ska staten (enligt civilsamhällespropositionen) kunna ställa tydliga krav på en 
motprestation för att verksamhetsbidrag ska kunna utgå. Men här har verksamhetsbidraget 
utformats som en retroaktiv ersättning för redan utförd uppdragsverksamhet. Visst kan tidigare 
verksamhet och tidigare utförda uppdrag ha koppling till framtida verksamhet och den kapacitet som 
krävs för att utföra även framtida uppdrag. Men verksamhetsbidraget ska (enligt 
civilsamhällespropositionen) stödja en organisation för vad den gör i form av en viss aktivitet eller 
verksamhet med tydliga krav på en motprestation. Den här bidragsmodellen innebär att man stödjer 
en organisation för vad den har gjort. Verksamhetsbidraget utgår alltså helt utan krav på 
motprestation. 
 
Utformingen innebär också att det i princip är omöjligt att sätta utvärderingsbara mål för 
verksamhetsbidraget, vilket innebär att modellen inte följer flera av de principer som anges för 
statliga bidrag. 
 
Verksamhetsbidraget borde istället utgå för att täcka kostnaderna för mer kontinuerlig verksamhet 
som organisationen bedriver för myndigheten och på myndighetens uppdrag samt för den 
kompetens och kapacitet som krävs för att genomföra uppdraget. Staten kan visserligen på grund av 
budgetreglerna aldrig garantera ersättning för mer än ett år i taget, men med den förutsättningen 
kan mer långsiktiga avtal ändå slutas. För kortare uppdrag bör i enlighet med 
civilsamhällespropositionen projektbidrag användas.  
 

 
3.  Förordningsstöd 

 
I civilsamhällespropositionen gör regeringen bedömningen att de större och mer permanenta 
bidragen till det civila samhällets organisationer normalt bör grundas på förordningar. 
 
Bakgrunden var bland annat att Statskontoret i sin rapport ”Bidrag till ideella organisationer (2004)” 
kom till slutsatsen att det fanns ett behov av att staten utvecklar synen på och förhållningssättet till 
det civila samhällets organisationer. En sådan syn behövs, enligt Statskontoret, för att staten på ett 
konsekvent sätt ska kunna ta ställning till om bidrag ska ges, vilken bidragsform som bör användas 
samt vilka villkor som ska knytas till bidraget.  Statskontoret menade att bidragsgivningen i större 
utsträckning bör grundas på riksdagsbeslut och regleras i lag. Regeringen gick i 
civilsamhällespropositionen inte så långt, men förordade att en reglering gjordes i förordning. 
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De skäl som angavs var för det första att informationen om större statliga bidrag ska vara 
lättillgänglig så att potentiella bidragssökande har möjlighet att få kunskap om bidragens existens 
och vilka villkor som gäller för dem. För det andra skapar förordningar större stabilitet, långsiktighet 
och förutsebarhet, vilket är av stor vikt för att det civila samhällets organisationer ska kunna planera 
sin verksamhet. 
 
Det finns en förordning för frivillig försvarsverksamhet från 1994 (1994:524). Den reglerar emellertid 
endast att MSB och Försvarsmakten ska fördela och betala ut organisationsstöd till frivilliga 
försvarsorganisationer. I en bilaga räknas upp vilka dessa organisationer är.  
 
Förordningen innebär förutom – vilka som ska betala ut och vilka som är berättigade till bidrag – en i 
princip obefintlig styrning av bidraget. Det finns ingenting som möter de skäl som regeringen i 
civilsamhällespropositionen angav för en reglering via förordning, till exempel vilka villkor som ska 
gälla för bidragen och att förordningen ska bidra till större stabilitet, långsiktighet och förutsebarhet. 
 
Myndigheterna har stor frihet att genomföra även mycket stora förändringar, vilket MSB också 
gjorde från och med 2011. Min bedömning är att här överensstämmer inte regelverket för bidragen 
till de frivilliga försvarsorganisationerna med intentionerna i civilsamhällespropositionen. En 
förordning finns, men förordningen är inte styrande i den utsträckning den borde vara. 
 
I sammanhanget bör det också påpekas att regeringen vid ett flertal tillfällen har fört fram att 
författningsstödet för bidragen bör ses över. I försvarspropositionen skriver man: ”Regeringen avser 
se över de författningar som reglerar den frivilliga försvarsverksamheten”. 
 
I BP 2008 skrev man att det är angeläget med en översyn av förordningen. I BP 2010 skev man att 
regeringen avser se över de författningar som reglerar den frivilliga försvarsverksamheten.  
 
Försvarsutskottet har vid två tillfällen uttalat att anslaget i statsbudgeten till frivilliga 
försvarsorganisationer bör återinföras för att säkerställa ett visst grundstöd. (Medlen till de frivilliga 
försvarsorganisationerna finns kvar men har sedan 2010 förts in under ett annat anslag.) Ett annat 
sätt för regeringen att tillmötesgå riksdagen är att reglera anslagets struktur, fördelningen mellan 
organisationsbidrag och verksamhetsbidrag, i en förordning. 
 
 

4. Antal medlemmar och organisationsbidraget 
 
Organisationsbidraget i den bidragsmodell som tillämpas bygger på en modell där medlemsantalet i 
en organisation utgör bas. Medlemstalet knyts i olika intervaller till ett visst antal prisbasbelopp. Den 
högsta nivån är 32 basprisbelopp till organisationer som har mer än 9 000 medlemmar. 
Civilförsvarsförbundet har 19 520 medlemmar.  
 
Modellen missgynnar helt klart en organisation med många medlemmar. Organisationsstödet höjs 
stegvis i olika intervall mellan 300 – 9 000 medlemmar. Därefter slutar trappan. Tidigare låg 
medlemstaket på 30 000. Någon logisk förklaring till varför just 9 000 är en optimal högstanivå har 
jag inte kunnat finna. 
 
Någon form av medlemstak verkar rimligt, eftersom en del organisationer har väldigt många 
medlemmar och där flertalet har engagerat sig av andra skäl än frivilligt försvarsarbete till exempel 
Röda Korset och skytterrörelsen. Tittar man på organisationernas karaktär och inriktning – graden av 
fokus på frivilligt försvarsarbete - verkar en övre gräns på 20 000 mer rimlig. 
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Regeringen anför i civilsamhällespropositionen att de statliga bidragen som huvudregel bör delas upp 
på bidragstyperna organisationsbidrag och verksamhetsstöd samt uppdragsersättning. 
”Organisationsbidrag bidrar till den grund av långsiktigt inriktad kärnverksamhet som varje 
självständig organisation vilar på och är på så sätt en förutsättning för att andra typer av bidrag ska 
fungera väl i organisationen. Organisationsbidragen utgår ifrån att det är själva organiseringen i sig 
som är det primära. Värdet ligger här framför allt i organiseringens demokratiska funktion, men även 
i andra positiva effekter, såsom att deltagande i det civila samhällets organisationer tycks öka tilliten 
mellan människor, liksom till samhället i stort.” Regeringen anför vidare att den andel som utgörs av 
organisationsbidrag måste vara tillräckligt stor för att organisationerna ska kunna ha en grundnivå av 
stabil finansiering och därmed även kunna planera sin verksamhet långsiktigt. 
 
En organisations kostnader för kärnverksamheten bör i de flesta fall – åtminstone delvis - vara 
relaterad till hur många medlemmar organisationen har, ju fler medlemmar ju högre kostnader. Det 
finns dock inget i civilsamhällespropositionens principer för styrning av de statliga bidragen som 
innebär att ett bidrag måste vara proportionellt till antalet medlemmar. Däremot menar regeringen 
att det för att stoppa att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar kan finnas behov av att 
anpassa bidragsvillkor som har med storlek att göra för att organisationer inte ska försvinna helt. 
Organisationsbidrag ger möjlighet till finansiering för basfunktioner som många gånger är en 
förutsättning för en organisations existens. 
 
Sammanfattnings går det inte att hävda att bidragsmodellen när det gäller antal medlemmar inte 
överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen. I propositionen finns inget krav på 
att organisationsbidraget ska vara proportionellt till antalet medlemmar. Å andra sidan finns det inte 
heller något som hindrar att organisationsbidraget är medlemsbaserat. Tvärtom anges det tydligt att 
organisationsbidragets syfte är att ge en grundnivå av stabil finansiering och är till för att finansiera 
basfunktioner. Kostnader som rimligen är högre ju fler medlemmar man har. 
 
I försvarspropositionen anför regeringen ”för att öka effektiviteten i verksamheten anser regeringen 
att det samlade statliga stödet i ökad omfattning bör utgå till verksamheter i stället för 
organisationer. Regeringen anser därför att det särskilda organisationsstödets inriktning och 
omfattning bör ses över”.  Den bidragsmodell som nu används är anpassad till detta uttalande (PM 
MSB 2013-04-23). Detta uttalande är klart motstridigt det som regeringen anför i 
civilsamhällespropositionen om att organisationsbidraget är viktigt för organisationernas 
självständighet och som en grund för långsiktig finansiering av kärnverksamheten. Regeringen anför 
också i civilsamhällespropositionen att organisationsbidraget bör utgöra en större del av det samlade 
organisationsstödet: ”Regeringen anser dock att det trots detta finns tydliga tecken på en utveckling 
mot allt mer styrda och kortsiktiga former av stöd till det civila samhällets organisationer, bl.a. 
genom en allt större andel verksamhets- och projektbidrag. Denna utveckling bör på ett generellt 
plan motverkas mot bakgrund av att det är av stor vikt att det civila samhällets organisationer kan 
verka fritt, självständigt och kritiskt i samhällsdebatten. Bidragsnivåerna bör därför följas upp 
regelbundet i syfte att eftersträva att andelen organisationsbidrag och liknande generella bidrag 
totalt sett ökar i förhållande till mer detaljstyrda bidrag inom respektive bidragssystem.”  Samtidigt 
menade regeringen att det dock måste finnas viss flexibilitet med hänsyn till varje bidragssystems 
och områdes karaktär. 
 
Det kan naturligtvis mot denna bakgrund sägas att bidragsgivningen till de frivilliga 
försvarsorganisationerna måste balanseras och jämkas mellan de något motstridiga principer som 
angetts i de båda propositionerna. I Budgetpropositionen för 2010 tydliggör regeringen dock att den 
anser att organisationsbidraget bör finnas kvar, men att omfattningen av och inriktningen för det bör 
ses över. Det var denna översyn som senare resulterade i den nya bidragsmodellen. 
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I MSB:s regleringsbrev för 2013 tydliggör regeringen samma sak: Organisationsstödet ska ges i form 
av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag: I regleringsbrevet står ingenting om att stödet i ökad 
omfattning bör utgå till verksamheter i stället för organisationer. Det är tydligt att regeringen har 
närmat sig den syn på organisationsbidragets betydelse som finns i den senare 
civilsamhällespropositionen. 
 
Även Riksdagen har markerat vikten av ett grundläggande organisationsstöd för de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Regeringen skriver i BP 2014 att Riksdagen vid två tillfällen tillkännagivit 
som sin mening att det särskilda anslaget för organisationsstöd (som togs bort 2010) till frivilliga 
försvarsorganisationer bör återinföras.  Anledningen till detta är att riksdagen velat säkerställa ett 
grundläggande organisationsstöd för de frivilliga försvarsorganisationerna.” Dessa bägge uttalanden 
har gjorts efter att den nya bidragsmodellen började tillämpas 2011.  
 
Regeringen konstaterade dock med anledning av riksdagens uttalanden att borttagandet av det 
särskilda anslaget inte inneburit någon nämnvärd förändring av nivån på organisationsstödet. 
Regeringen menade vidare att inte heller Försvarsmaktens och MSB:s införande av en ny modell för 
fördelningen av organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna 2011 haft någon inverkan 
på den totala summan organisationsstöd. Regeringen bedömde mot denna bakgrund att det i inte 
fanns något skäl att återinföra det särskilda anslaget för organisationsstöd för de frivilliga 
försvarsorganisationerna.  
 
Det är tydligt att regeringen har glidit ifrån den inställning man hade i försvarspropositionen och 
närmat sig den hållning man senare gav uttryck för i civilsamhällespropositionen. Det går dock inte 
att entydigt säga att den bidragsmodell som tillämpas strider mot intentionerna i 
civilsamhällespropositionen. Det får dessutom anses tydliggjort – i BP 2014 – att regeringen tagit del 
av och gjort en egen bedömning av den gällande bidragsmodellen. Man kostaterar att den nya 
modellen inte haft någon inverkan på den totala summan organisationsstöd. Man förbigår dock helt 
de interna omfördelningar mellan organisationerna som den nya modellen inneburit. 
 
Min bedömning är bidragsmodellen bör revideras. Den strider inte mot men kan ges en utformning 
som bättre överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen. En möjlig utformning 
skulle kunna vara att intervallerna för organisationsstödet blir flera och går högre upp. Det är svårt 
att säga vad som är rimligt och optimalt men taket bör hamna någonstans mellan 15 000 och 25 000. 
Då får de större organisationer som i stort sett verkar inom ramen för det frivilliga försvarsarbetet ett 
rimligt och rättvist stöd till sin kärnverksamhet. Det totala organisationsbidraget bör öka på så sätt 
att ingen organisation får sänkt organisationsbidrag i förhållande till idag. Då uppfyller man också 
intentionerna i civilsamhällespropositionen om en större andel organisationsbidrag på 
verksamhetsbidragets bekostnad. Jag att även verksamhetsbidraget bör förändras – se följande 
avsnitt 
 
Myndigheten har för stor frihet när det gäller att utforma en bidragsmodell. De stora förändringar 
som skett inom ram och den oro som funnits för organisationsstödets utformning överhuvudtaget, 
borde föranleda regeringen att göra ett antal förtydliganden och strama åt tyglarna. Detta stärker 
behovet av en tydligare förordning. I det avseendet uppfylls inte intentionerna i 
civilsamhällespropositionen – se tidigare avsnitt. 
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5. Verksamhetsbidrag och uppdragsersättning 
 
Vid sidan av organisationsbidrag utgörs statens stöd av verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. 
Detta är helt i linje med vad som förordas i civilsamhällespropositionen.  
 
Verksamhetsbidragets syfte är att bidra till de frivilliga försvarsorganisationernas förmåga att ta emot 
och genomföra uppdrag från myndigheter och leverera efterfrågad resurs. I 
civilsamhällespropositionen beskrivs syftet med verksamhetsbidrag som att det bör väljas: ”när syftet 
är att stödja en organisation inom det civila samhället i dess roll att ge service till såväl medlemmar 
som allmänhet. Det är då fråga om att stödja organisationen för vad den gör i form av en viss 
aktivitet eller verksamhet. Här bör staten kunna ställa tydliga krav på motprestation. Måluppfyllelsen 
ska bedömas utifrån organisationernas motprestation, vilket innebär att man bör kunna tillämpa 
resultatstyrning på liknande sätt som inom övrig statlig verksamhet.”  
 
Verksamhetsbidragets konstruktion reser en del frågetecken i förhållande till syftet som det beskrivs i 
civilsamhällespropositionen. Det stödjer inte en organisation för vad den gör och det finns inga krav 
på motprestation.  
 
Storleken på verksamhetsbidraget avgörs av den mängd uppdragsersättning som utgått under de två 
föregående åren. Mottagen uppdragsersättning divideras med total utbetald uppdragsersättning. 
Den procentandel som blir resultatet utgör också organisationens andel av det totala 
verksamhetsbidraget.  Det innebär att kommande års verksamhetsbidrag helt och hållet avgörs av 
omfattningen uppdrag, som man tidigare år fått av samma myndighet som ansvarar för 
utbetalningen av organisationsstödet. Min bedömning är att detta strider mot principen om 
självständighet och oberoende i civilsamhällespropositionen.  
 
Man kan säkert hävda att modellen är starkt prestationsbaserad, det är organisationernas egna 
prestationer som är avgörande för stödets storlek. Men verksamhetsbidragets och 
uppdragsersättningarnas totala storlek i förhållande till organisationsbidraget samt framförallt 
sammankopplingen av dem ger myndigheten stora möjligheter att långsiktigt styra självständiga 
organisationers utveckling eller avveckling.  
 
Visserligen ska staten (enligt civilsamhällespropositionen) kunna ställa tydliga krav på en 
motprestation för att verksamhetsbidrag ska kunna utgå. Men här har verksamhetsbidraget 
utformats som en retroaktiv ersättning för redan utförd uppdragsverksamhet. Visst kan tidigare 
verksamhet och tidigare utförda uppdrag ha koppling till framtida verksamhet och den kapacitet som 
krävs för att utföra även framtida uppdrag. Men verksamhetsbidraget ska (enligt 
civilsamhällespropositionen) stödja en organisation för vad den gör i form av en viss aktivitet eller 
verksamhet med tydliga krav på en motprestation. Den här bidragsmodellen innebär att man stödjer 
en organisation för vad den har gjort. Verksamhetsbidraget utgår alltså helt utan krav på 
motprestation. Det går därför inte heller att sätta några utvärderingsbara mål för 
verksamhetsbidraget, vilket även strider mot principerna för statlig bidragsgivning (se nedan). 
 
Verksamhetsbidraget borde istället utgå för att täcka kostnaderna för mer kontinuerlig verksamhet 
som organisationen bedriver för myndigheten och på myndighetens uppdrag samt för den 
kompetens och kapacitet som krävs för att genomföra uppdraget. Staten kan visserligen på grund av 
budgetreglerna aldrig garantera ersättning för mer än ett år i taget, men med den förutsättningen 
kan mer långsiktiga avtal ändå slutas. För kortare uppdrag bör i enlighet med 
civilsamhällespropositionen projektbidrag användas.  
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Med en sådan här inriktning kan också fördelningen mellan verksamhetsbidrag och 
uppdragsersättning ändras så att verksamhetsbidragen utgör en större andel. Detta skulle vara en 
betydligt mera transparent modell där det tydligare framgår vilka prioriteringar som myndigheten 
gör. Uppdragsersättning bör användas för uppdrag som är tydligt specificerade och begränsade i 
tiden. Villkoren bör likna de som gäller för kommersiella avtal inklusive over-head som tillfälligt tas 
från den permanenta organisationen. Verksamhetsbidrag bör användas för långsiktig verksamhet 
som myndigheterna lägger ut på organisationerna och där kravet på motprestation är tydligt. 
 

 
6. Övergripande principer för civilsamhällespolitiken 
 
Enligt civilsamhällespropositionen ska målen för civilsamhällespolitiken följas upp mot sex 
grundläggande principer. Jag går i det följande igenom hur bidragsmodellen för frivilliga 
försvarsorganisationer överensstämmer med de intentioner som principerna ger uttryck för.  
 

6.1 Principen om självständighet och oberoende  
 
Här menar regeringen att det relevant att studera organisationerna och deras medlemmars 
möjligheter att självständigt bedriva sin verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning från 
stat, kommun och landsting. En viktig aspekt är vilka system som finns för statliga bidrag.  
 
Regeringen understryker att den statliga styrningen genom bidrag inte bör bli alltför omfattande. 
Detta innebär att nivån på de bidrag som utgår för viss specifik verksamhet inom ett område, ofta 
genom verksamhets- och projektbidrag, inte bör dominera alltför kraftigt över de bidrag som utgår 
för organisationernas existens och mer generella behov, dvs. vanligen organisationsbidrag.  
 
Det bör t.ex. undvikas att det civila samhällets organisationer blir så beroende av uppdragen att 
deras roll som självständiga opinionsbildare och röstbärare begränsas på grund av farhågor att de 
kan komma att förlora uppdrag.  
 
Min uppfattning är att här överensstämmer inte den bidragsmodell som tillämpas för de frivilliga 
försvarsorganisationerna med intentionerna i civilsamhällespropositionen. Det totala 
verksamhetsbidrag som utgår är klart större än organisationsbidraget, vilket strider mot principen. En 
viss avvikelse från principen bör dock accepteras med hänsyn tagen till de frivilliga 
försvarsorganisationernas speciella karaktär och de uppgifter de har inom försvar och krisberedskap. 
I propositionen menade regeringen också att bidragssystemen bör kunna variera och anpassas efter 
olika verksamhetsområdens behov, och därmed även se olika ut.  
 
Försvarspropositionen kom något år före civilsamhällespropositionen men får ändå anses som ett 
viktigt styrdokument för bidragen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Där slås fast att ”för att 
öka effektiviteten i verksamheten anser regeringen att det samlade statliga stödet i ökad omfattning 
bör utgå till verksamheter i stället för organisationer”. Regeringen har dock vid senare tillfällen 
distanserat sig från den formuleringen och klargjort att ett organisationsbidrag ska utgå – bland 
annat i BP 2010 och i regleringsbrev till myndigheterna. Däremot har regeringen inte uttalat sig om 
fördelningen mellan bidragstyperna, vilket är en brist (se nedan om behov av förordningsstöd). 
 
Trots de särskilda behov som kan finnas, skrivningarna i försvarspropositionen och den speciella 
verksamhetsinriktningen för de frivilliga försvarsorganisationerna anser jag att diskrepansen mellan 
storleken på organisationsbidraget och verksamhetsbidraget är väl stor och därför inte 
överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen. Jag menar att man i 
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bidragsmodellen bör ta större hänsyn till antalet medlemmar och därmed något förstärka 
organisationsbidraget på verksamhetsbidragets bekostnad. 
 
Framförallt anser jag dock att konstruktionen på verksamhetsbidraget, som bygger på tidigare års 
uppdragsersättning, strider mot principen om självständighet och oberoende. Den ger 
myndigheterna alltför stora möjligheter att långsiktigt styra självständiga organisationers utveckling 
eller avveckling.  
 

6.2 Principen om dialog  
 
Här menar regeringen att principen om dialog ska vara vägledande för förhållandet mellan staten 
och det civila samhället generellt, dvs. inom de olika områden där det civila samhället verkar. 
Regeringen bedömer det som angeläget att besluts- och beredningsprocesser inom alla olika 
områden omfattar dialog med det civila samhället. 
 
Bidragsmodellen är framtagen efter en process där berörda organisationer medverkat och haft 
möjlighet till dialog med myndigheterna. Man genomförde också en remissomgång innan förslaget 
genomfördes: MSB redovisar där att 3 av 18 organisationer motsatt sig modellens införande. Det 
finns även möjligheter för organisationerna att komma med synpunkter mm i den utvärdering som 
nu görs av modellen. Därför har myndigheterna huvudsakligen agerat på ett sätt som 
överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen. 
 
Jag menar dock att det finns ett frågetecken avseende hur man för dialog. I en PM från MSB (2013-
1310) beskrivs hur processen såg ut innan den nya bidragsmodellen infördes. I den arbetsgrupp som 
utarbetade förslaget fanns frivilligorganisationerna representerade. MSB skriver: ”Modellen godtogs 
så småningom, efter smärre justeringar, av de flesta av organisationerna. Tre av organisationerna 
godtog inte den nya modellen.” Det kanske inte är så konstigt, eftersom i stort sett alla 
organisationerna blev vinnare med den nya modellen.  
 
En organisation tappade kraftigt i ekonomiskt stöd, nämligen SCF vars organisationsstöd minskade 
med 65 procent mellan 2010 och 2011. Jag lägger ingen värdering i detta. Det kanske fanns goda 
argument. Låter man detta ske så ser rimligen myndigheten det som en välmotiverad och önskvärd 
konsekvens. Vad jag saknar är redovisade motiv och en tydlig argumentation för varför detta är en 
önskad utveckling. För att en bra dialog ska löpa krävs att bägge parter är öppna och transparenta 
med sina motiv och argument.  

 
6.3 Principen om kvalitet  
 
Regeringen anför att principen om kvalitet innebär att ideell verksamhet som bedrivs på offentligt 
uppdrag bör kunna följas upp och utvärderas för att synliggöras, utvecklas och jämföras med andra 
aktörer. Samtidigt bör det klargöras att principen om kvalitet endast är relevant för det civila 
samhällets organisationer när de utför tjänster på uppdrag från det allmänna, inte för deras roll som 
röstbärare och opinionsbildare. 
 
Min bedömning är att bidragsmodellen med uppdragsersättning och verksamhetsstöd och de krav 
som ställs vid genomförande av uppdrag och uppföljning från försvarsmyndigheterna 
överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen. 
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6.4 Principen om långsiktighet  
 
Regeringen anför att det är av stor vikt rent generellt att det civila samhället har goda, långsiktiga 
och stabila förutsättningar för sin existens och verksamhet. Bidragssystem bör präglas av stabilitet 
för att det ska vara möjligt för organisationerna att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet på 
ett långsiktigt sätt. Detta förutsätter att det finns möjligheter inte bara till verksamhets- och 
projektbidrag, utan även till organisationsbidrag som ger förutsättningar för organisationers 
basverksamhet i form av t.ex. ett kansli med personal. När förändringar trots allt behöver 
genomföras är det viktigt att information om detta sprids till det civila samhället i god tid. 
 
Min bedömning är att bidragsmodellen som den nu är utformad överensstämmer med principen om 
långsiktighet. Däremot brast man kraftigt vid införandet. Att en organisation (SCF) drabbas av en så 
kraftig neddragning av organisationsstödet från ett år till ett annat överensstämmer inte med 
principen om långsiktighet. 
 

6.5 Principen om öppenhet och insyn  
 
Regeringen anför att eftersom det civila samhället har viktiga funktioner i demokratin som 
intressebevakare, opinionsbildare och ifrågasättare är det angeläget att viktiga beslut föregås av en 
transparent process där det civila samhället har möjlighet till insyn och dialog. En annan betydelse av 
principen är att verksamhet som bedrivs inom det civila samhället med stöd av skattemedel bör 
beskrivas öppet av den bidragsmottagande organisationen. 
 
Min bedömning är att den här principen handlar om ömsesidighet och samverkan i verksamheten 
utifrån sina respektive roller. Den har ingen direkt relevans för bidragsmodellen utöver vad jag redan 
framför tidigare vad avser principen om dialog. 
 

6.6 Principen om mångfald 
 
Regeringen anför att regelverk, bidragssystem m.m. bör ge utrymme och förutsättningar för en rad 
organisationsformer inom det civila samhället, liksom för många former av relationer mellan det 
offentliga och det civila samhället. System för bidrag och ersättningar till ideella aktörer bör inte låsa 
in dem i en bestämd form som försvårar utveckling och expansion. 
En annan betydelse av principen om mångfald är att det civila samhället bör avspegla och omfatta 
människor från olika delar av befolkningen. Alla delar av befolkningen ska ha möjlighet att engagera 
sig ideellt och ta på sig uppdrag och uppgifter. 
 
Jag bedömer att bidragsmodellen huvudsakligen överensstämmer med den här principen men det 
finns risker på längre sikt. Det finns en lång rad olika statliga bidrag och bidragsformer riktade mot 
det civila samhällets organisationer. Bidraget till frivilliga försvarsorganisationer är en typ av bidrag 
som, åtminstone delvis, bör baseras på den speciella situationen att de har uppgifter inom försvar 
och krigsberedskap. Regeringen har också i förordning bestämt vilka dessa organisationer ska vara. 
Mot den bakgrunden ser jag inte bidragsmodellen som för begränsande när det gäller 
organisationsformer mm. Däremot finns det en betydande risk i att bidragsmodellen ger 
myndigheterna möjlighet att långsiktigt styra organisationerna i en viss riktning och därmed också 
”låser in dem i en bestämd form”. Detta p.g.a. den låga andelen organisationsbidrag och kopplingen 
mellan uppdragsersättning och verksamhetsbidrag. 
 
Bidragsmodellen innehåller inga särskilda incitament när det gäller mångfald. Det är rimligt att 
grundläggande demokratikrav, verksamheten ska vara icke-diskriminerande mm, ligger som grund 
för bedömningen om organisationsstöd ska utgå överhuvudtaget. Med den utformning 
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verksamhetsbidraget har idag är det inte möjligt att använda jämställdhetskriterier eller krav på 
etnisk mångfald till grund för bidragsbesluten. Däremot är det naturligtvis möjligt för myndigheterna 
att ställa särskilda kvalifikationskrav för eller krav på inriktning av olika uppdrag som ersätts med 
uppdragsersättning. Med en annan utformning av verksamhetsbidraget skulle det dock vara möjligt 
att på ett tydligare sätt stödja verksamhet som syftar till ökad jämnställdhet och verksamhet som 
riktar sig till exempel till ungdomar i utanförskapsområden. 
 
 

7. Principer för styrning av statliga bidrag 
 
I civilsamhällespropositionen anger man också ett antal principer som bör gälla för styrningen av de 
statliga bidragen till det civila samhällets organisationer. Jag går i det följande igenom hur 
bidragsmodellen för frivilliga försvarsorganisationer överensstämmer med de intentioner som 
principerna ger uttryck för. 
 
  

7.1 Bidragssystemen bör kunna variera och anpassas efter olika 
verksamhetsområdens behov, och därmed även se olika ut, men en enhetlig 
terminologi i bidragssystemen bör eftersträvas. 

 

 7.2 Bidragsnivåerna bör följas upp regelbundet i syfte att eftersträva att andelen 
organisationsbidrag och liknande generella bidrag ökar i förhållande till mer 
detaljstyrda bidrag, såsom projekt- och verksamhetsbidrag, inom respektive 
bidragssystem. Det bör dock finnas utrymme för flexibilitet med hänsyn till 
varje bidragssystems och områdes karaktär.  

 
Punkterna kommenteras gemensamt. 
 
Det finns en lång rad statsbidrag som handhas av regeringskansliet och olika myndigheter. I 
propositionen anför regeringen att bidragssystemen måste kunna variera efter syfte och olika 
verksamhetsområdes behov. Det gäller även fördelningen av organisationsstödet mellan till exempel 
organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Det finns flera skäl till att betrakta bidraget till frivilliga 
försvarsorganisationer som speciellt. Men jag menar dock att organisationsbidragets andel av det 
totala bidraget är för liten och inte överensstämmer med de intentioner som det ges uttryck för 
generellt i propositionen. 
 
Bidragsmodellen ansluter till den terminologi som används i civilsamhällespropositionen. 
Organisationsstödet består av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Dessutom utgår 
uppdragsersättning. Utformningen av bidragsmodellens verksamhetsbidrag är dock knappast i 
enlighet med intentionerna civilsamhällespropositionen. Enligt propositionen är 
verksamhetsbidraget till för att stödja vad en organisation gör i form av viss aktivitet eller 
verksamhet. Här är det rimligt att staten ställer tydliga krav på en motprestation. 
 
Bidragsmodellens verksamhetsbidrag grundar sig helt på tidigare utbetald uppdragsersättning. Det 
blir på det sättet snarare en del av uppdragsersättningen som betalas ut retroaktivt. En sorts bonus 
på redan utförd verksamhet. Något krav på motprestation kan därmed inte ställas.  
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7.3  De större och mer permanenta bidragen till det civila samhällets 
organisationer bör normalt grundas på förordningar.  

 
Det finns en förordning som avser de frivilliga försvarsorganisationerna. Den anger dock endast vilka 
myndigheter som ska betala ut bidrag och vilka organisationer som ska vara mottagare. Jag bedömer 
att förordningen inte alls är styrande i den utsträckning som krävs för att överensstämma med 
intentionerna i civilsamhällespropositionen.  
 
 

7.4  Övergripande syfte bör anges för alla bidrag till det civila samhällets 
organisationer.  

 
 
Syftet bör tydliggöras av regeringen i förordning. Den nuvarande förordningen innehåller inget syfte.  
 
 

7.5 Mätbara mål bör finnas för alla bidrag med undantag för 
organisationsbidragen, för vilka målen inte i lika hög grad är mätbara.  

 
För verksamhetsbidraget finns inga mätbara mål. Bidragsmodellen har getts en utformning där 
målstyrning är helt omöjlig, eftersom bidraget helt och hållet baseras på historiska redan 
genomförda aktiviteter. 
 
Jag utgår från att de uppdrag som ersätts med uppdragsersättning var för sig har mätbara mål. 
 
 

7.6  Bedömningar av resultat och effekter ska göras för alla bidrag med undantag 
för organisationsbidragen, där mer övergripande utvärderingar i stället bör 
genomföras.  

 
De mer omfattande utvärderingar som jag funnit har gjorts i from av statliga utredningar 1997 och 
2008. Den utvärdering som MSB redovisat tidigare i år (2013-1310) p.g.a. ett regeringsuppdrag samt 
den enkät man nu i höst skickat ut till organisationerna bedömer jag mera handlar om 
bidragsmodellen i sig än dess resultat av och effekter på den verksamhet som bedrivs av 
frivilligorganisationerna. 
 
Men som jag påpekade i tidigare punkt så är det i princip omöjligt att sätta mål för 
verksamhetsbidraget så som det nu är utformat och då går det inte heller att bedöma resultat och 
effekter. Däremot bedömer jag att målen är tydligare när det gäller uppdragsersättningen och utgår 
ifrån att det där regelbundet görs bedömningar av resultat och effekter. Eftersom 
verksamhetsbidraget är starkt knutet till uppdragsersättningen så skulle man kunna anta att de faller 
in i samma utvärderingar.  Jag kan dock se vissa metodproblem med att blanda en utvärdering och 
resultatbedömning av uppdragen som gett uppdragsersättning med en framtida utbetalning av 
verksamhetsbidraget som grundar sig på samma uppdragsersättning.  
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7.7 Krav på god ekonomisk redovisning ska ställas på alla bidragsmottagande 
organisationer.  

7.8  Återrapporteringskraven kan variera beroende på bidragsform. 
 
Jag bedömer att bidragsmodellen överensstämmer med intentionerna i civilsamhällespropositionen 
för bägge dessa punkter. 
 
 

7.9 Oberoende utvärderingar bör genomföras för alla bidrags- och 
ersättningssystem.  

 
Hittills är det bidragsansvarig myndighet som på regeringens uppdrag utvärderat bidragsmodellen.  

 
 
 
 
 
 
 


