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Studieförbunden viktigt för föreningars överlevnad
Till: Kultur- och Fritidsnämnden Trelleborg
Att: Thomas Nilsson, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden Trelleborg

Hej,
Det ryktas om att stödet till studieförbunden i Trelleborg skall slopas helt.
Att ta bort stöd till studieförbunden kommer att drabba föreningslivet, Trelleborgs invånare och
Trelleborg som levande stad hårt!
Det finns fler sorters föreningar än idrottsföreningar, såsom sociala och kulturella föreningar. RSMH
Trelleborg (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) är en av dessa. Vår förening har fått mycket
stöd från Kultur- och Fritidsnämnden vilket vi är mycket tacksamma för. Tyvärr upplever vi samtidigt
att icke-idrottsföreningar nedprioriteras, glöms bort och anses mindre viktigt än idrottsföreningar.
Trots likheter i föreningslivet finns det enorma skillnader mellan sociala föreningar och
idrottsföreningar och många icke-idrottsföreningar är mycket beroende av samarbete med
studieförbunden!
RSMH är på lokalnivå och riksnivå en medlemsorganisation hos ABF. Tack vare samarbetet med ABF i
Trelleborg har vi som lokalförening bland annat möjlighet att genomföra och hålla i träffgrupper,
studiecirklar, föreläsningar och större arrangemang. Vi får hjälp med att organisera, boka lokal och
artister. Vi har haft möjlighet till föreläsare och musiker, lån av teknik och teknikpersonal, tryck av
material och marknadsföring utan kostnad för föreningen. ABF hjälper och stöttar med material till
våra aktiviteter, lån av lokaler, utbildningar i, bland annat föreningsliv, föreningsfunktioner och
allmänt stöd, råd och skötsel av vår förening. Dessutom har ABF ett nätverk och kontakter som har
gett möjlighet till många fina samarbeten, projekt och utbyte mellan olika aktörer och föreningar
sinsemellan.
Insatser från alla studieförbunden bidrar till allt ifrån folkbildning, personlig utveckling, inkludering,
engagemang, en meningsfull fritid bidrar till att motverka psykiska ohälsa och inspirerar till ett
hälsosamt liv. För Trelleborgs invånare och Trelleborg som stad skapar studieförbunden
fritidsaktiviteter, gemensamma ytor, utställningar, föreställningar, möjlighet till utveckling och ett
rikt kulturliv.
Många av RSMH Trelleborgs medlemmar lever i utsatta situationer, socialt och/eller ekonomiskt.
Tack vare studieförbundets stöd/insatser och stora engagemang men framförallt genom möjligheter
dom ger föreningar, har dessa personer ändå möjlighet att delta i samhället med kulturliv och
utbildning. Något som utan studieförbundets stöd hade varit nästintill omöjligt.
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Om det är tänkt att stöd till studieförbunden tas bort för att spara i budget, då får ni gärna dela med
er av den ekonomiska kalkylen där ni har tagit hänsyn till allt som studieförbunden ger kommunen.
Inte enbart i betalning av deras lokalhyra till kommunen, en hyra som överstiger själva stödet, men
också i arbetstillfällen och tjänster och varor studieförbunden köper inom kommunen. En kalkyl där
inte endast dessa direkta konsekvenser men även sekundära tas hänsyn till. Utställnings- och
föreställningslokaler hyrs inte, besökare till kulturarrangemang som söker sig till andra städer äter på
restaurang där, material, fika, hyra mm till cirklar och träffar flyttas till andra kommuner och dess
deltagare med. Ska ni höja bidrag till föreningarna så att dessa kan köpa in alla tjänster som
studieförbunden bidrar med nu? Kommer ni att betala ni lokalhyra till alla föreningar som är
beroende av studieförbundens lokaler för att driva sin verksamhet?
Att ta bort stöd till studieförbunden är lika med att ta bort föreningsliv, ta bort kulturliv och ta bort
möjligheter för Trelleborgs invånare att vara en del av samhället och Trelleborg. Det kommer att
skapa en död kommun där inget händer, ingen vill bosätta sig och där invånare söker sig till andra
ställen för att må bra.
Om ni tar bort stöd till studieförbunden, vem ska ge föreningar stödet i indirekta kostnader, direkta
ersättningar och framförallt mantimmar, stöd och engagemang som vi, föreningar, får från
studieförbunden idag?!
Vi tar tacksamt emot ett svar på varför stöd till studieförbunden ska tas bort. Var kan föreningar
förvänta sig få det stödet sen? Stödet som dom idag får från studieförbunden. Och hur ni tänker att
kulturlivet, aktiviteter och inkludering i samhället, som studieförbunden genom sin verksamhet
bidrar till, i Trelleborg ska fortsätta? Det är vår övertygelse att studieförbunden skapar ett levande
och starkt Trelleborg.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen RSMH Trelleborg
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