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Stöd till studieförbunden 2019
Kulturstödsbudget 2019Anslaget för stöd till studieförbunden föreslås vara oförändrat,
18 415 tkr. Anslaget fördelas som verksamhetsstöd enligt gällande bestämmelser.
Detta ärende omfattar fördelning av basstöd och grundstöd/utjämningsstöd (70% av det
totala anslaget). Underlaget omfattar därutöver allmän information om studieförbundens
verksamhet och om respektive studieförbunds planering inför 2019.
Villkor för stöd

Samtliga tio studieförbund har ansökt om stöd för 2019: ABF, Bilda, Folkuniversitetet
(FU), Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet (KBV), Medborgarskolan, NBV,
Sensus, Studiefrämjandet samt Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Samtliga har stöd
2018.
Studieförbunden ska enligt bestämmelserna uppfylla nedanstående krav för att få stöd.
Samtliga bedöms uppfylla villkoren.
Studieförbundet ska:
…vara godkänt och erhålla
statsbidrag av Folkbildningsrådet.
…bedriva kontinuerlig
verksamhet i Malmö, i linje med
de målsättningar som anges i
bestämmelserna.
…ha ett bemannat kontor och
verksamhetslokaler i Malmö.

SIGNERAD

…vara synligt och tillgängligt för
Malmöborna, genom aktuell och
utåtriktad information om den
verksamhet man bedriver i
Malmö, i egen regi och i
samarbete med andra parter.

Sammanfattning
Gäller samtliga ansökande.
Samtliga bedriver kontinuerlig verksamhet i Malmö,
med varierande omfattning och inriktning.
Alla har bemannade kontor. Samtliga har också
verksamhetslokaler av varierande slag och
omfattning (bl a mötesrum och lokaler för musik,
dans och konsthantverk)
De förbund som har egna kurser riktade till
allmänheten marknadsför det på sedvanligt sätt via
webben, kataloger, annonser osv. Information om
föreningssamarbeten, kulturverksamhet mm sker
ofta indirekt, via samarbetsparterna. Sociala medier,
trycksaker och olika former av riktad och
uppsökande information används i varierande
omfattning.
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…delta i gemensamma möten
mellan studieförbunden i Malmö,
för avstämning och ömsesidig
information samt egenkontroll.
…lämna in ansöknings- och
redovisningsunderlag enligt
anvisningar.

Studieförbunden har en struktur för återkommande
avstämningsmöten (chefsmöten samt möten om
föreningar och musikgrupper). Deltagandet är
prioriterat.
Samtliga har inlämnat underlag. Verksamhetsplaner
o dyl är utformade på olika sätt. Den konkreta
informationen om den lokala verksamheten i
Malmö är i en del fall ganska kort och allmänt
formulerad.

Fördelningen sker enligt följande:
Del 1
- Basstöd. 5% av stödet fördelas med lika belopp till samtliga förbund som
uppfyller ovan angivna krav. Minimikraven måste även uppfyllas för att få stöd i
övrigt.
- Grundstöd/utjämningsstöd. 65% av stödet fördelas utifrån ett genomsnitt av
studieförbundets procentuella andel av grundstöd, stöd för spridning och
omfattning samt målgruppsinriktat stöd de tre senaste åren.
Del 2
- Stöd för spridning och omfattning. 25% av stödet fördelas utifrån uppgifter om
deltagare och verksamhet i Malmö de två senaste åren, enligt statistik från SCB. 15% fördelas utifrån andelen unika deltagare i studiecirkel - 10% fördelas utifrån
andelen deltagartimmar i studiecirkel
- Målgruppsinriktat stöd. 5% av stödet fördelas utifrån andelen korttidsutbildade
unika deltagare i studiecirkel de två senaste åren, enligt statistik från SCB.
Del 2 beslutas i mars/april 2019, när studieförbundens statistik för 2018 har inkommit.
Del 1, Fördelning av basstöd och grundstöd/utjämningsstöd 2019

Tkr, avrundat

V-stöd v-stöd v-stöd
Andel Bas- Grund
2016
2017
2018
Totalt d:o
stöd -stöd
Totalt
4 970 15 946 29%
5 618 5 358
92 3 512
3 604
739 2 202
715
748
4%
92
485
577
1 894 5 987 11%
2 041 2 052
92 1 319
1 411

ABF
Bilda
FU
Studiefrämjan
det
2 462 2 350
SV
2 888 2 876
NBV
984 1 463
Medborgarsko
lan
1 173 1 311
Sensus
938
954
Ibn Rushd
800
820
KBV
166
209
Totalt
17 785 18 141

2 205
2 778
2 401
1 399
925
841
263
18 415

7 017
8 542
4 848

13%
16%
9%

3 883
7%
2 817
5%
2 461
5%
638
1%
54 341 100%

92
92
92

1 546
1 882
1 068

1 638
1 974
1 160

92
855
92
620
92
542
92
141
920 11 970

947
712
634
233
12 890

Över tid har några studieförbund ökat sin relativa andel av verksamheten i Malmö och
andra har minskat. Detta påverkar fördelningen av stödet för
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spridning/omfattning/målgrupp och får med viss fördröjning även genomslag i
fördelningen av grundstödet. De största förändringarna i föreliggande ärende är att NBV
får ett ökat stöd och ABF ett minskat.

Studieförbunden - förutsättningar

Studieförbunden och folkhögskolorna har ett gemensamt nationellt folkbildningsuppdrag.
Statens syften med stödet till folkbildningen är att
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Malmö stads stöd har samma utgångspunkter. Det kommunala stödet utgör en mindre del
av intäkterna och det statliga stödet är avsevärt större. Det ges också regionalt stöd.
Malmö stads stöd är att betrakta som ett generellt stöd till verksamheten och avser inte
enbart kulturverksamhet. Fördelningen av stödet till respektive studieförbund beräknas
enbart utifrån standardiserad statistik och baseras inte på allmänna bedömningar av
verksamhetens kvalitet, innehåll, budget osv. Det är studieförbundens regionala distrikt
som är mottagare av Malmö stads stöd och verksamhetens ekonomi redovisas därför på
regional nivå (SV har dock en separat Malmöavdelning). Det är betydande skillnader i
profil, storlek och ekonomi mellan förbunden, vilket totalt sett bidrar till bredd och
mångfald i verksamheten.
Verksamheten genomförs i stor utsträckning med och genom andra parter, främst ideella
föreningar och musik- och kulturgrupper. De flesta cirkelledare arbetar ideellt, utan
arvode från studieförbundet. Öppna studiecirklar för allmänheten, som marknadsförs via
programblad och webbsidor och som har arvoderade ledare/lärare utgör totalt en liten del
räknat i studietimmar, men för några förbund har det en större betydelse. I Malmö är
samarbeten med etniska föreningar allmänt en omfattande verksamhet, liksom rock- och
popgrupper, hiphop och dans. Därutöver anordnar och medarrangerar studieförbunden
många kulturprogram, som kan vara allt från stora konserter till enklare föredrag i olika
föreningslokaler.
Studieförbunden i Malmö utser en referensgrupp med tre representanter som länk och
forum mellan studieförbunden och kulturförvaltningen. Eftersom studieförbundens
samarbetar med många slags föreningar har det framkommit ett behov av kontakt och
dialog även med övriga bidragsgivande förvaltningar inom Malmö stad, främst då
fritidsförvaltningen. Under nästa år fortsätter processen med Överenskommelsen mellan
Malmö stad och idéburen sektor (Malmöandan). Här kan studieförbunden komma att få
en viktig roll.
Studieförbunden är regionalt organiserade genom föreningen Studieförbunden i Skåne i
samverkan. Region Skåne har tillsammans med studieförbunden och folkhögskolorna
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2018 tagit initiativ till ett nytt regionalt forum för att stärka samarbetet mellan
folkbildningen och andra regionala aktörer. Under namnet Myllret genomfördes det första
gången i december 2018 i Eslöv.
Vid sidan av de ordinarie statsbidragen får studieförbunden statligt stöd för särskilda
insatser. Enligt kulturnämndens bestämmelser ingår den verksamheten därför inte i
beräkningsunderlaget för Malmös stöd. Det gäller f n uppsökande verksamhet för
asylsökande och nyanlända inom svenska och samhällskunskap, insatser för nyanlända
föräldrar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden samt för demokratifrämjande
projekt.
I de interna kontakterna mellan studieförbunden diskuteras bl a förhållningssätt och
etikfrågor. Genom Folkbildningsrådet ges detaljerade villkor och riktlinjer för
verksamheten, t ex för vilka slag av föreningsverksamhet som kan genomföras i form av
studiecirklar och vilken typ av ekonomisk ersättning föreningarna kan få. Eftersom de tio
studieförbunden konkurrerar om samma offentliga anslag får gränsdragningsfrågor av det
slaget ofta stort utrymme.
Varje studieförbund har ett stort eget ansvar för att kvalitetssäkra sin verksamhet och se
till att riktlinjerna följs. I Folkbildningsrådets roll ingår att vid behov göra särskilda
uppföljningar. Under 2018 har detta varit aktuellt för NBV, p g a att förbundets
verksamhet har vuxit mycket snabbt på flera håll i landet, bl a i Malmö.
Kulturförvaltningen har också haft en dialog med NBV med anledning av detta.
Folkbildningsrådets granskning är ännu inte avslutad och förvaltningen följer fortsatt
processen under 2019.
Kort information om studieförbundens profil och planering 2019

Sammanställningen bygger på utdrag ur studieförbundens ansökningar, med svar på frågor
om verksamhetens profil i Malmö och sammanfattning av större förändringar 2019
(redigerat).
Organisation
Diarie nr
ABF Malmö
KN-20183437

Verksamhetens profil i Malmö

Planerade större förändringar 2019

Fokus på verksamhet till de
människor som har fått minst stöd
och utrymme i samhället/livet

100-årsjubileet kommer att genomsyra
verksamheten.

Aktivt motverka klassamhället och
stärka folkrörelseverksamheten sett
ur ett brett perspektiv.

FolkVerksamhet inom tre områden:
universitet Folkbildning, Uppdrag och Skola.
et

Arbeta in ABF:s nya föreläsnings- och
arrangemangslokaler i ett brett
samarbete med civilsamhället.
Sjösätta projektorganisation och
nyrekrytera med anledning av
pensionsavgångar.
Översyn av administrativt
verksamhetssystem, med sikte på
2020.
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Kursverksa
mheten vid
Lunds
universitet
KN-20183440

Inom folkbildningen två
huvudområden: Programförda kurser
med arvoderade ledare och
deltagaravgifter, samt samverkan
med föreningsliv, kulturgrupper och
enskilda cirklar. Även projekt och
riktade insatser.

Organisatio
n
Diarienr
Ibn Rushd
studieförb
und Södra
Sverige
KN-20183443

Verksamhetens profil i Malmö

Planerade större förändringar 2019

Främst föreningssamarbeten med
utrikesfödda och korttidsutbildade.

Översyn av lokalerna för att öka
spridningen i socioekonomiskt utsatta
områden, i första hand Rosengård.
Även genom föreningssamarbeten.

Demokrati i fokus, ger föreningar
stöd/utbildning. Jämlikhets- och
integrationsfrämjande verksamhet.
Kultur som engagerar och stärker
målgruppen, som Eidfestival och
Arabiska bokmässan.
Profilfråga Livsåskådning med cirklar
och föreläsningar.

Kulturens
Bildningsve
rksamhet
KN-20183441
Medborgar
skolan Syd
KN-20183445

Studieförbund för, med och av
kulturutövare.
Folkbildning för Malmös innevånare
inom kulturområdet.
Stark musikprofil i Malmö.
Jobbar med korttidsutbildade för
etnisk mångfald samt nyanlända.

2018 påbörjat verksamhet i Lindängen i
samarbete med IR:s största
medlemsorganisation. Utökas 2019, bl
a i Rosengårds centrum.
I de befintliga lokalerna i Sofielund
utveckla verksamhet inom musik.
Planeringen i nuläget är att fortsätta
med befintlig verksamhet.

Genom ökade resurser möjlighet till
mer personal med specialistkompetens
för att förstärka kvaliteten i
folkbildningen.

Arbetar mera övergripande för en
stärkt samverkan i Malmö, tex genom
HUR-projektet och uppsökande med
föreningar.
NBV Skåne Satsar på att nå medborgare i
KN-2018socioekonomiskt utsatta områden.
3439
Särskilt lågutbildade kvinnor som står
långt från arbetsmarknaden samt
unga och vuxna med bristande
kunskaper i svenska.

Fortsatt samarbete med Tollare
Folkhögskola kring Allmän kurs och Sfi.
Fortsatt fokus på nysvenskar i
kommunen.
Eventuellt nyanställda
verksamhetsutvecklare.
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Organisatio Verksamhetens profil i Malmö
n
Diarienr

Planerade större förändringar 2019

Sensus
studieförb
und
region
SkåneBlekinge
KN-20183278

Nytt större samarbete påbörjat 2018
med Local Culture, som arbetar med
musik, film och konst och vill främja de
lokala krafterna.

Stort samarbete med
medlemsorganisationerna, främst
Svenska kyrkan och inom kultur.
Verksamhet med musikgrupper har
ökat något och omfattar nu ca 40 %
av verksamheten.

Mycket fokus på inkludering, mångfald
och jämställdhet.

Samarbete med humanitära
organisationer och mindre
kulturföreningar ökar ständigt.

Arbete med asylsökande, främst kring
hälsa.
Studiefräm Utgår från den nationella profilen,
jandet
med ett speciellt fokus på musik,
Skånekultur, spelkultur, och inkluderande
Blekinge,
verksamhet, ofta i samverkan med
Malmö
etniska föreningar.
KN-20183438
Även natur, miljö och omställning,
ofta i samverkan med
medlemsorganisationer m fl.
Studieförb
undet Bilda
Sydväst
KN-20183446

Möten mellan människor.

SV Malmö
KN-20183444

Folkbildning som vänder sig till
målgrupperna:
- Allmänmarknad

Inga större förändringar planerade i
verksamheten.
Organisatoriska förändringar f r om
2018-01-01 har lett till ny
funktionsorganisation mm.
Verksamhetsutveckling inom bl a
omställning, natur och miljöfrågor.

Profilområdet Urban Kultur har 2018
förändrats. Hiphopcentralen har flyttat
Framförallt fokus på urban och folklig till Kulturhuset Havanna i Sofielund.
Detta för att samla allt under ett tak
kultur, i egen regi och i samarbete
med föreningar.
och väva samman två profilområden Kultur samt Urban Kultur.
I Malmö finns hela spektret av Bildas
verksamhet, i form av
Hiphopcentralens gamla lokaler är nu
medlemsorganisationer i kyrkorna
replokaler för lokala band.
samt projekt som Kulturkompis och Vi
Sjunger Hjärna.
Inga större förändringar jämfört med
2018.

7 (7)
-

KN-2018-4619

Föreningar och
organisationer
Grundorganisationer
Kamratcirklar
Kulturfabriken
Personer med
funktionsnedsättning.

