Rädda folkbildningen inom ABF!
Regeringen har höjt budgetanslagen till folkbildningen. Målet är att ”folkbildningen ska ge alla
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället” vilket sammanfaller med ABF:s värdegrund.
Stöd utgår till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet har uppdraget att fördela dessa. I
deras beslut om statsbidrag till studieförbunden 2018 (fastställda 6 december 2017) kvarstår vad vi
uppfattar som odemokratiska villkor och gör det mycket svårt att uppfylla regeringens intentioner.
Fördelningsreglerna missgynnar i synnerhet studieförbund med verksamhet i små kommuner. Vi
socialdemokrater är en av stiftarna till ABF med sin drygt 100-åriga historia. ABF har för många varit
det ”universitet” som lett till utbildning, bildning och samhällsengagemang. Så vill både vi och
regeringen att det ska fortsätta vara.
Idag får 10 studieförbund (+ SISU) statsbidrag. Samtliga får ett fast organisationsbidrag om 3 miljoner
vardera samt 1 miljon i tillgänglighetsbidrag. Som exempel har ABF verksamhet i landets 290 kommuner, Ibn Rushd har 6 kontor, studieförbundet Bilda har 30 lokalkontor och NBV har 60. Alla får samma
summa. Ett rörligt organisationsbidrag utgår i förhållande till antal unika deltagare i studiecirkel -och
annan folkbildningsverksamhet samt till de kommuner där studieförbundet har minst 2000 studiecirkeltimmar och minst 100 unika deltagare per år.
I ett län som Västerbotten där 12 av 15 kommuner har under 10 000 invånare blir det svårt att få
tillgång till det kommunbaserade stödet. I exempelvis Bjurholm med ca 2000 invånare i åldrarna 16 år
och uppåt skulle alla invånare vara tvungna att gå en studiecirkel och/eller delta en gång i annan
folkbildningsverksamhet varje år för att stödet ska utgå. I Bjurholm finns flera aktiva studieförbund!
Det blir även svårt att få den del av verksamhetsbidraget där studiecirkelverksamheten ska utgöra
minst hälften av den samlade folkbildningsverksamheten samtidigt som det endast är ”unika
deltagare” som får räknas, d.v.s. man får enbart stöd för en person/år i studiecirkel och en person/år i
annan folkbildningsverksamhet.
Ett sätt i mindre kommuner att uppnå regeringens (och vårt eget) mål med folkbildningen är
delaktighet i kulturprogram som i sin tur kan leda till studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet.
Endast 5% av Folkbildningsrådets stöd tillfaller kulturprogram – kanske den enda form av kultur som
erbjuds i våra mindre kommuner?
Vi anser att Folkbildningsrådets fördelningsmodell är:
- tydligt ”storstadsfixerad” och missgynnar folkbildning i mindre kommuner,
- odemokratisk,
- orättvis och med ojämlik fördelning av de fasta anslagen till studieförbunden, vilket slår hårdast
mot ABF,
- ett hot mot regeringens syften med folkbildningen.
Våra frågor till Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt är:
• Kommer ni att verka för att Folkbildningsrådets fördelningsregler ändras avseende fasta anslag till
studieförbunden på ett sådant sätt att de avspeglar respektive studieförbunds verksamhet?
• Kommer ni att verka för en ändring av kriterierna för de rörliga anslagen så att ABF får en rimlig
möjlighet att uppfylla regeringens intentioner med folkbildning även i våra mindre kommuner i
Västerbotten (och som en följd av detta även i andra, glesa delar av Sverige)?
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