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Stöd till studieförbunden 2022
KN-2022-537
Sammanfattning

Anslaget för stöd till studieförbunden uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget
2022. Föreliggande ärende avser fördelningen mellan studieförbunden.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av stöd till studieförbunden 2022 enligt förslag i
ärendet.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse - Stöd till studieförbunden 2022
1. Bilaga fördelning 2022
2. ABF Malmö ansökan 2022
3. Bilda Sydväst ansökan 2022
6. Folkuniversitetet Syd ansökan 2022
5. Bilda Sydväst komplettering II
7. Ibn Rusdh ansökan 2022
4. Bilda Sydväst komplettering I
8. Ibn Rushd komplettering
9. Kulturens Bildningsverksamhet ansökan 2022
10. Medborgarskolan Syd ansökan 2022
11. NBV Syd ansökan 2022
12. Sensus Skåne-Blekinge ansökan 2022
13. Studiefrämjandet Skåne-Blekinge ansökan 2022
14. Vuxenskolan Malmö ansökan 2022

Beslutsplanering

SIGNERAD

2022-03-17

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2022-03-21
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2022-03-29
Kulturnämndens arbetsutskott 2022-04-07
Kulturnämnden 2022-04-20
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Beslutet skickas till

Studieförbunden meddelas beslut om beviljat stöd.
Ärendet

Anslaget för stöd till studieförbunden uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget
2022 (beslut 2022-01-26, KN-2021-4831). Beslutet innebar en indexuppräkning med 2,4% (446
tkr) jämfört med 2021. Föreliggande ärende avser fördelningen mellan studieförbunden 2022.
För information om respektive studieförbunds profil och verksamhet hänvisas till bilagda
ansökningar. Dessa inlämnades kring 1 september 2021 och på grund av osäkerheten kring
pandemin är planeringen för 2022 mera preliminär än normalt. Ett huvudfokus att återstarta den
fysiska studie- och programverksamheten efter att pandemin klingat av, men även att tillvarata
den digitala kompetens som utvecklats under de senaste åren.
Generella förutsättningar samt nationell utveckling
Studieförbunden och folkhögskolorna har ett gemensamt nationellt folkbildningsuppdrag. Statens syften med stödet 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 vilar på samma grund och har samma intentioner som punkterna ovan.
Malmö stads stöd är ett generellt stöd som inte enbart avser kulturverksamhet. Fördelningen
beräknas utifrån standardiserad nationell statistik och Folkbildningsrådet (FBR), som hanterar
studieförbundens statliga bidrag, ger detaljerade riktlinjer som också gäller för det kommunala
stödet. Det enskilda studieförbundet har ett stort egenansvar att kvalitetssäkra sin verksamhet
och se till att reglerna följs. FBR har formaliserade processer för uppföljning och kontroll.
Det kommunala stödet utgör en mindre del i förhållande till det statliga stödet. Därutöver ges
regionalt stöd.
Vid sidan av de ordinarie statsbidragen får studieförbunden extra statliga stöd för särskilda
insatser, främst riktade till nyanlända och grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett nytt
uppdrag har 2022 tillkommit kring demokratifrågor. Därutöver förekommer att studieförbund
bedriver uppdragsverksamhet, t ex SFI, samt friskolor. Särskilda insatser, uppdrag, friskolor mm
ingår inte i underlaget för de ordinarie folkbildningsbidragen.
FBR har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att förbättra det nationella bidragssystemets
träffsäkerhet och transparens, för att säkerställa att verksamheten uppfyller angivna syften. En
särskild återrapportering gjordes till regeringen våren 2021. Det handlar bland annat om
förstärkta granskningsrutiner, registerkörningar, internutbildningar och utökad
rimlighetskontroll. En anonymiserad visselblåsarfunktion har inrättats för rapportering av
misstänkt fusk och liknande. En viktig del i FBR:s åtgärdspaket är att göra en större översyn av
bidragsvillkoren, med sikte på införande från och med 2024. Eventuella kommande större
förändringar på nationell nivå behöver också beaktas på kommunal nivå.
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Utöver FBR:s åtgärder har Riksrevisionen en pågående granskning av hur statens stöd till
studieförbunden följs upp och kontrolleras. En rapport väntas senare under 2022. Beroende på
resultaten i Riksrevisionens granskning så kan förvaltningen komma att revidera sina
uppföljningar.
Förslag till fördelning 2022
Samtliga tio studieförbund bedriver verksamhet i Malmö och bedöms uppfylla de allmänna krav
för stöd som anges i bestämmelserna.
Fördelningen sker enligt gällande bestämmelser och beräknas utifrån standardiserad
verksamhetsstatistik. Enligt tidigare beslut av kulturnämnden ska statistiken för 2020 och 2021
undantas från beräkningsunderlaget, med hänsyn till att studieförbundens verksamhet påtagligt
påverkats av pandemin (KN-2020-5135 samt KN-2021-637). Det finns annars risk för att
fördelningen skulle bli orättvis. Denna hantering är förankrad i studieförbundens lokala
referensgrupp och liknande beslut har även fattats på nationell och regional nivå.
Kulturförvaltningen kommer att ha en fortsatt dialog med referensgruppen om hur statistiken
för 2022 bör hanteras.
Förslag till fördelning 2022
Arbetarnas Bildningsförbund
Studieförbundet Bilda för kyrka och
samhälle
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund
Medborgarskolan
Sensus studieförbund
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet
SUMMA
Fördelningen specificeras i bilaga 1.
I övrigt biläggs ansökningarna för 2022
Ansvariga

Ivana Baukart Sektionschef

SEK
4 645 554
805 941
1 811 129
2 016 961
3 042 023
2 839 061
1 724 466
966 640
825 921
368 304
19 046 000

