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Tillfällig ändring av fördelningssystemet för
statsbidrag till studieförbund
Sammanfattning av ärendet
Utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19
påverkar studieförbundens verksamhet. Det är angeläget att allt fokus
riktas på att genomföra bästa möjliga verksamhet på ett klokt och säkert
sätt under den pågående krisen. Folkbildningsrådet kan bidra till detta
genom att besluta om att verksamhetens volym år 2020 inte får påverkan
på framtida bidragstilldelning.

Ärendet
Utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19
påverkar folkbildningens verksamhet. Studieförbunden övergår under
nuvarande rekommendationer till distansverksamhet i all den
verksamhet som kan genomföras på distans. För övrig verksamhet
genomförs riskanalyser baserat på Folkhälsomyndighetens
rekommendationer innan beslut fattas om den ska genomföras eller inte.
Folkbildningsrådets generalsekreterare har fattat beslut om tillfälliga
dispenser för sådan verksamhet som normalt sett inte får genomföras på
distans, t ex kulturprogram. Ytterligare beslut om dispenser kan komma
att behövas, för att möjliggöra att studieförbunden under pågående kris
ändå ska kunna bidra med utbildning, bildning och kultur under de
speciella förhållanden som råder. Studieförbunden i samverkans styrelse
har med anledning av ovanstående bett Folkbildningsrådet att bereda
frågan om en frysning av statsbidraget så att förändringar i
verksamhetens volym 2020 inte får påverkan på bidragstilldelningen.
Det skulle stärka deras möjligheter att samfällt agera som bransch, och
fatta klokast möjliga beslut om vilken verksamhet som kan och ska
genomföras.

Överväganden
Folkbildningsrådets kansli har prövat olika möjligheter att ställa om så
att verksamhetsresultatet 2020 inte får påverkan på framtida statsbidrag.
Vi förordar en modell där 2017 finns kvar som bidragsgrundande år även
2022, och att man hoppar över år 2020 i modellen. Varje år baseras
bidraget på tre tidigare verksamhetsår. Vårt förslag innebär att 2022 års
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statsbidrag kommer att baseras på åren 2017–2019, 2023 års statsbidrag
kommer att baseras på åren 2018–2019 och 2021 och 2024 års statsbidrag
baseras på 2019 och 2021–2022, under förutsättning att nuvarande
bidragssystem i övrigt inte förändras
Det innebär en ökad förutsägbarhet i bidragstilldelningen de närmast
kommande åren. Vi kan idag göra en prognos för bidraget 2021 och den
kommer då att gälla även 2022. Prognosen kommer att justeras efter att
studieförbunden har lämnat in sina strykningar av verksamhet.
Förutsägbarheten kan vara en bra grund för den återuppbyggnad av
verksamhet som kommer att behövas efter krisen.
Den tillfälliga ändringen bör ge den efterfrågade arbetsron för att
fokusera på vilken verksamhet som kan och bör genomföras nu, och
vilken verksamhet som samhället och deltagarna behöver efter det att
den akuta krisen är över.
Det finns en risk att rapporteringen av verksamhet 2020 inte blir
fullständig eller korrekt, om rapporteringen bedöms vara mindre viktig
när den inte får någon effekt på bidraget. Det är mycket angeläget att
verksamheten redovisas så korrekt som möjligt, inte minst för att vi ska
kunna visa vilken betydelse studieförbunden hade under krisen och hur
man tog sig an sitt uppdrag under rådande omständigheter.
Folkbildningsrådet kommer att säkerställa att detta budskap når fram
till studieförbunden.
Ärendet har beretts av Torvald Åkesson, handläggare, Veronica Kennet,
ekonomiansvarig, Magnus Wetterberg, chef för bidragsenheten och
Maria Graner, generalsekreterare.

Förslag
Generalsekreteraren föreslår styrelsen besluta
att

undanta 2020 års verksamhet som underlag för kommande
bidragsberäkning, genom att i stället använda närmast föregående
års volym i bidragsfördelningen för år 2022, 2023 samt 2024.

