
Svar på Interpellation rädda Folkbildningen
Vi tackar för en viktig interpellation och delar interpellantens oro.

Hjåggsjö socialdemokratiska förening har frågat oss om vi kommer att verka för att 
Folkbildningsrådets fördelningsregler ändras avseende fasta anslag till studieförbunden på ett sådant 
sätt att de avspeglar respektive studieförbunds verksamhet?

Och om vi 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)?

På båda frågorna svarar distriktsstyrelsen JA

Motiv

Statens fyra syften med folkbildningen är 
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet



Sedan 2017 gäller kriterier för fördelning av statsbidrag som enligt vår uppfattning medför stora risker.
Ökade verksamhetsvolymer ger ökade andelar och ökat statsbidrag, men det sker inom ett slutet 
system. Om alla studieförbund ökar lika mycket är risken uppenbar att systemet urholkas snabbt och 
obönhörligt. Såväl det enskilda studieförbundet, lokalavdelning eller en förening som studieförbundet 
samarbetar med kan gynnas av ökade volymer. 

Överrapportering och fusk kan på kort sikt ge studieförbundet och föreningen ekonomiska fördelar 
Både studieförbundet och föreningen kan få ekonomiska fördelar av överrapportering och fusk på kort 
sikt men på lång sikt drabbas hela den statsbidragsfinansierade folkbildningen om tilltron till oss 
minskar när detta avslöjas.

Aldrig har så många granskningsärenden genomförts inom studieförbunden som 2016 och 2017 då 
detta volymbaserade system infördes. Distriktsstyrelsen ser stora risker med så tung viktning på 
volym. ABFs förbundsstyrelse har i sin risk- och väsentlighetsanalys uttryckt ”Minskat förtroende för 
vår folkbildningsverksamhet” som en av ABFs nyckelrisker.

Vi som parti kommer tillsammans med ABF att driva frågan om en förändring i kriterierna för 
fördelning av statsbidrag där kraftiga svängningar av både verksamhet och ekonomiska resurser inte 
ger stabila förutsättningar. Vi kommer att driva på för ett system som gynnar stabilitet och kvalitet, 
som premierar lokal närvaro högre och underlättar så att vi når fler nya deltagare men som inte tvingar
fram ökad verksamheten med dem vi redan har. 

Men vi vill också passa på att lyfta kommun och region bidragets betydelse för folkbildningen i 
Västerbotten. Vi är utan tvekan ett av Sveriges mest folkbildningspositiva län, vårt regionbidrag är 
oerhört värdefullt för oss, ABFs kultur verksamhet samt det arbete ABF distriktet kan genomföra mot 
ABFs 47 medlems organisationer. Inte minst väldigt viktigt för oss i Arbetarrörelsen. 

Distriktsstyrelsen vill också passa på att flagga för de negativa konsekvenser som följer av att flera 
kommuner sänker eller helt tar bort kommunbidraget, den typen av beslut drabbar oss särskilt hårt för 
att ABF är det enda studie förbund som har kontor i alla landets kommuner. 
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