
Bilaga 3. Vad styr Svensk segling, artikel nr 2 
 
Budgetproppen    22 september 2008 
 
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
 
 
Sammanlagt 10 miljarder kronor om året till folkrörelserna, varav ca 2 miljarder till idrotten. 
 
 
Folkrörelsepolitik  
Folkrörelsen har här en viktig roll att spela genom att människor kan gå samman och påverka sin egen 
situation och mer övergripande frågor samhället. Föreningslivet, idrottsrörelsen och de idéburna 
organisationernas roll som röstbärare är centrala för demokratin.  
 
Ett av syftena för arbetet med folkrörelsepolitiken är att skapa ett samlat synsätt och agerande från statens 
sida när det gäller relationerna till folkrörelser och föreningar av olika slag som villkor och förutsättningar 
för föreningslivets verksamhet. Ett annat syfte är att synliggöra och lyfta fram den betydelse föreningslivet 
har för den demokratiska infrastrukturen i vårt samhälle.  Utgångspunkten för folkrörelsepolitiken är; 
 
att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att delta i olika typer av folkrörelser och föreningar. 

att öka människors egen makt, möjligheter och vilja påverka såväl sin vardag som samhället i stort. 

Den nationella idrottspolitiken syftar till en god folkhälsa genom att uppmuntra till motion och idrott. 
Politiken bygger på en fri och självständig idrottsrörelse, grundad på ideellt engagemang, men tar också 
hänsyn till att idrotten i allt högre grad är en kommersiell underhållning som ger många människor 
förströelse och glädje.  
 
Regeringens prioriteringar är stödet till idrottens barn- och ungdomsverksamhet samt att öka idrottens 
självständighet och tillföra idrotten behövliga resurser. Idrotten kan och bör ta ansvar för användning och 
prioritering av det stöd som kommer från staten. Den statliga styrningen av stödet har därför minskats 
genom färre anslagsposter och villkor.  
 
Regeringen har uttalat sin avsikt att aktivt verka för att få fler stora internationella idrottsevenemang till 
vårt land. Regeringskansliet samverkar med Riksidrottsförbundet, Visit Sweden och Nutek i dessa frågor.  
 
Genom satsningen Idrottslyftet har idrottsrörelsen tillförts 500 miljoner kronor årligen sedan 2007.  
Regeringen föreslår att Idrottslyftet fortsätter på motsvarande nivå även för det kommande 
verksamhetsåret. Idrottslyftet har som sitt övergripande mål; 

- att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar 
- Att få dem att stanna kvar längre inom idrotten.  

 
Regeringen avser att fortsatt prioritera arbetet mot dopning och andra oetiska företeelser i syfte att stödja 
de idrottsliga ideal som en självständig och ansvarstagande idrottsrörelse sätter upp. Regeringen arbetar 
aktivt för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.  
 
Regeringen eftersträvar ett stabilt finansieringssystem för stödet till idrotten, eftersom den nuvarande 
modellen baserad på överskottet från AB Svenska Spel skapar osäkerhet för idrottens egen långsiktiga 
planering. 
 


