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9B.5 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 5

Återremitterad motion 5: Fördelning av statsbidrag

Förbundsstämman beslöt att motionen återremitteras med hänsyn till att frågan kommer att 
hanteras inom kommande dialogprocess fram till extra förbundsstämman i oktober 2021. 

I dialogprocessen som följde direkt efter den ordinarie stämman har samtal förts kring verk-
samheternas utmanande situation, såväl utifrån behov av åtgärder för att säkerställa stats-
bidraget som åtgärder till följd av minskade ekonomiska förutsättningar. Samsyn har funnits 
kring vikten av att hushålla med resurser, alla inom förbundet måste agera kostnadsmedvetet. 

Till den extra förbundsstämman lägger förbundsstyrelsen ett förslag på ekonomiska ramar för 
riksförbundet som innebär minskade resurser till förbundet. 

Förbundsstyrelsen avser att föra en angelägen och nödvändig dialog i hela organisationen 
inför kommande fördelningsbeslut. Det arbete som motionen efterlyser pågår således i orga-
nisationen, arbetet sker i samförstånd och efterfrågad transparens mellan förbundsstyrelsen 
och avdelningarna. I den mån kostnaderna för förbundets verksamhet kan minskas ännu mer 
än vad de minskade ramarna anger är det förbundsstyrelsens mening att detta ska stärka riks-
förbundets egna kapital. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att  motionen gällande fördelning av statsbidrag därmed förklaras vara besvarad.
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9B.5 MOTION 5: FÖRDELNING AV STATSBIDRAG

TTiillll  FFöörrbbuunnddssssttyyrreellsseenn      22002211--0022--2233 
MMoottiioonn  ttiillll  FFöörrbbuunnddssssttäämmmmaann  22002211 
FFöörrddeellnniinngg  aavv  ssttaattssbbiiddrraagg    
 
Studiefrämjandet är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation, där medlemmarna ska ges stort 
inflytande över verksamheten. Avdelningarnas uppgift är att genomföra folkbildningsverksamhet lokalt 
och regionalt. Verksamheten som rapporteras är det som i huvudsak genererar statsbidrag till 
organisationen och som finansierar verksamheten. Förbundets uppgift är att samordna 
organisationens olika delar och verksamheter samt att stötta avdelningarna med service och stöd för 
att kunna genomföra folkbildningsverksamhet.    
 
 Studiefrämjandet befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris med kraftigt minskade statsbidrag 
kommande år. Minskade medel kommer att negativt påverka möjligheterna att anordna värdefull 
folkbildningsverksamhet ute i avdelningarna. Hela organisationen måste nu kraftsamla och använda 
statsbidraget på ett korrekt sätt och inte låta för stor del gå till overheadkostnader och administration. 
Minskade statsbidrag innebär också att centrala stödfunktioner behöver begränsas och prioriteras. 
 
 Stämman 2019 fattade beslut om en fast ram till Riksförbundet, utan kännedom om det förändrade 
ekonomiska läget, alltså minskade statsbidrag, och hur det påverkar Studiefrämjandet som helhet.  
Den fasta ramen till Riksförbundet har inneburit kraftiga minskningar till avdelningarna i den interna 
fördelningen, vilket i sin tur, påverkar verksamheten som genererar statsbidrag för många år framåt. 
För att vända denna negativa trend måste större del av statsbidraget ut till avdelningarna där den 
värdeskapande verksamheten genomförs.  
 
Det är viktigt att inte glömma bort att Studiefrämjandet är en ideell och allmännyttig förening. 
Skatteverket upprättar villkor för allmännyttiga föreningar: Minst 80 procent av föreningens 
inkomster ska användas till föreningens allmännyttiga syfte.  
 
Vi bör solidariskt fördela statsbidraget procentuellt mellan Riksförbund och avdelningar. För att klara 
förändringar när statsbidraget höjs eller sänks måste vi öka och minska våra kostnader tillsammans.  
I ett krisläge kan endast nödvändiga stödfunktioner för avdelningarna finnas kvar centralt.  
Vi behöver föra en aktiv och respektfull dialog om vilka prioriteringar, satsningar och nedskärningar 
som måste göras och ta gemensamt ansvar för Studiefrämjandet.   
 
VVii  yyrrkkaarr   
aatttt förbundsstämman beslutar att maximalt 20 % av statsbidraget används för våra centrala 
kostnader. 
 
Motionärer  
Styrelsen för     Styrelsen för 
Studiefrämjandet Småland-Gotland  Studiefrämjandet Sörmland 
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