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9B.1 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 1

Återremitterad motion 1: Ekonomisk plattform för våra 
avdelningar

I förbundsstyrelsens förslag till beslut vid förbundsstämman 2021 yrkades avslag på denna 
motion. 

Sedan dess har överläggningar kring Studiefrämjandets ekonomiska situation förts och vid 
denna extra förbundsstämma lägger förbundsstyrelsen ett förslag till ekonomiska ramar där det 
ekonomiska utrymmet för förbundsstyrelsens verksamhet minskas löpande. 

Utvecklingen av statsbidragets storlek och fördelning är svår att överblicka. Behovet av omställ-
ning av verksamhet samt den nyligen tillsatta utredningen kring ett eventuellt nytt bidragssys-
tem från 2024 försvårar bedömningen ytterligare.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att verksamhet ska bedrivas i hela lan-
det. För att detta ska vara möjligt måste de ekonomiska medel som Studiefrämjandet arbetar 
med fördelas på ett bra sätt. Förbundsstyrelsen avser därför att föra en angelägen och nödvän-
dig dialog i hela organisationen inför kommande fördelningsbeslut. Att i nuläget, när en lång-
siktig nivå på statsbidraget är okänd, fastställa delar av användningen anses inte lämpligt. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att med hänvisning till pågående och kommande arbete med den totala ekonomin inom  
 Studiefrämjandet anse motionen vara besvarad.
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