Till ordföranden i beslutande nämnd och handläggande tjänstepersoner i Region
Östergötland och länets kommuner

Studieförbunden ställer upp och ställer om.
Men vi behöver fortsatt kommunernas, regionernas och statens starka
stöd
Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska samhället.
Människor och verksamheter påverkas i grunden. Studieförbunden vill vara en viktig del i hur
enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga påfrestning.
Tillsammans med de föreningar och grupper som är medlemmar hos eller samverkar med oss
bedriver studieförbunden omfattande verksamhet inom folkbildning och kultur varje år. Över
67.000 östgötar deltog i studiecirklar förra året och våra kulturprogram samlade förra året
över 990 000 deltagare.
Det kan inte undvikas att många möten nu skjuts på framtiden eller ställs in. Men för
studieförbunden i Östergötland och över hela landet gäller i först hand; Vi ställer inte in – vi
ställer om! Studieförbunden satsar på digitala studiecirklar. De erbjuder digitala verktygslådor
för föreningar med tips om hur man möts på distans och hur man leder digitala cirklar.
Tillsammans med sin många medlems-och samarbetsorganisationer spider man information
om hur man skyddar sig själv och andra, inte minst på en mängd olika språk. Likt så många
andra, enskilda, organisationer och kulturinstitutioner sänder man massor av konserter,
teaterföreställningar och föreläsningar över nätet.
Fysiska träffar kan vi endast genomföra efter en noggrann prövning enligt
Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och anvisningar.
Vårt främsta fokus just nu är att kunna erbjuda så mycket bildning och kultur som möjligt
eftersom vi vet vad det betyder i tider av oro och isolering. Vi vet vad det betyder för tillit och
sammanhållning i ett samhälle. Ändå kan det inte undvikas att möten skjuts på framtiden eller
ställs in när träffen inte kan genomföras digitalt. Vi som så många andra sektorer ser ett
betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som studieförbundens fasta kostnader
för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Lokala föreningar och grupper
som samverkar med studieförbund kring verksamheter som ställs in kan också råka ut för
stora ekonomiska problem.
Folkbildningsrådet har fattat flera kloka beslut för att underlätta för studieförbundens
folkbildning under pandemin. All studieförbundsverksamhet kan nu genomföras på distans.
Utgångspunkten är att 2020 års statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om verksamhet
påverkas av och minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har också
beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte
påverkar fördelningen av kommande års statsbidrag. Från ett flera kommuner och regioner i
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landet har det redan kommit besked om att liknande beslut är på väg. För studieförbunden har
dessa beslut en avgörande betydelse.
Vi studieförbund kan och vill vara en samhällsresurs under och efter krisen. För att möta och
hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, samtala, ta del av
samhällsinformation, och utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska mötas och hur vi
som samhälle ska kunna gå vidare och återhämta oss. Studieförbunden kan spela en viktig roll
i att hålla Sverige samman genom krisen.
Vi vänder oss nu Region Östergötland och till de östgötska kommunerna till med en önskan
att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets besked:
-

Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl
generella bidrag som stöd till projektverksamheter.
Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till
studieförbund kommande år. (den bidragsberättigade verksamheten 2020 kommer
dock att rapporteras i vanlig ordning)

Studieförbunden spelade en nyckelroll i samband med flyktingvågen 2015. Sen dess har vi
välkomnat, bildat och rustat de många människor som kommit nya till Sverige. Vi kan spela
en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan
ta oss genom den här krisen.
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