1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling Parborg

2021-06-11

Dnr KOF 2020-112

Kultur- och fritidsnämnden

Förändrad fördelning av utbetalade medel 2021 till
studieförbunden med anledning av coronapandemin
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Fördelning av bidragen till studieförbunden 2021 ska baseras på 2019 års
verksamhet.
Ärende
Bildningsförbundet Östergötland har inkommit med en skrivelse som beskriver
studieförbundens svårighet att under coronapandemin bedriva folkbildning och
kulturverksamhet. Detta sin tur påverkar den ersättning som studieförbunden
erhåller från Linköpings kommun.
Enligt överenskommelse med Bildningsförbundet Östergötland ska
studieförbundens verksamhet från föregående år ligga till grund för fördelning
och utbetalning av bidrag under innevarande år. Detta innebär att
bidragsfördelningen till studieförbunden under 2021 skulle ha utgått från 2020
års verksamhet.
För att inte coronapandemin ska få alltför stor påverkan på studieförbundens
innevarande och framtida verksamhet, föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen
att 2021 års bidragsfördelning utgår från Bildningsförbundet Östergötlands
förslag. Förslaget innebär att 2021 års bidragsfördelning baseras på 2019 års
verksamhet. Syftet med detta är att ge studieförbunden ersättning som baseras
på ett så kallat ”normalår”, vilket i sin tur ger förutsättningar för att både
säkerställa studieförbundens verksamhet och skapa kontinuitet. Detta förslag är
även i enlighet med Folkbildningsrådets hantering av statliga bidrag till
studieförbunden 2021.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ändra fördelningsunderlag för utbetalning av medel 2020 till
studieförbunden under coronapandemin, 2021-05-26
Bilaga: Brev Regionen Österg och länets kommuner-regioner med anl. av Coronapandemin
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Bakgrund
Studieförbunden har en viktig roll i samhället för att främja och fördjupa
demokrati och jämlikhet, för folkbildning och kultur, för att stärka människor.
Bildningsförbundet Östergötland har inkommit med en skrivelse som beskriver
studieförbundens svårighet att under coronapandemin bedriva folkbildning och
kulturverksamhet. I skrivelsen beskrivs hur studieförbunden ställer om för att
kunna erbjuda så mycket bildning och kultur som möjligt, samtidigt som man
följer folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
Studieförbunden ser ett betydande tapp i inkomster. Viruset begränsar
civilsamhällets möjligheter att samla sina medlemmar och nå ut till
målgrupperna, sätter aktiviteter på paus och skapar oro kring finansiering av
verksamheterna och möjligheterna att kunna fullfölja åtaganden i samarbeten
och projekt.
Folkbildningsrådet har fattat beslut att låta det statliga stödet till
studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år, samt att inte låta 2020 års
verksamhetsvolym ligga till grund för fördelning av statsbidrag till
studieförbund kommande år. Bildningsförbundet Östergötland önskar att
kommunen fattar beslut i linje med Folkbildningsrådet liksom andra kommuner
i regionen. Folkbildningsrådet har redan, framhåller förbundet, tagit beslut om
att 2020 års verksamhetsvolymer inte ska vara bidragsgrundande, och kommer
i stället använda sig av 2019 års siffror.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att ovanstående åtgärd är viktig för
studieförbundens fortsatta verksamhet. Däremot ska studieförbunden inkomma
med redovisningar av cirkeltimmar och kulturprogram för 2020 till
förvaltningen enligt vanlig ordning.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av att förslaget ryms inom budget och finansieras inom kulturoch fritidsnämndens budgetram för medel till studieförbund.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:


Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv



Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett 2021-06-01

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Bildningsförbundet Östergötland
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Vuxenskolan

