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Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 – andra utbetalningen
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att göra den andra utbetalningen av 2010 års verksamhetsstöd till Folkuniversitetet,
Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studiefrämjandet i Stockholms län när
Folkbildningsrådet fastställt godkända studiecirkeltimmar för de berörda studieförbundens verksamhet 2008,
att uppdra åt förvaltningschefen att reducera 2010 års verksamhetsstöd till Folkuniversitetet, Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studiefrämjandet i Stockholms län utifrån Folkbildningsrådets beslut om godkända studiecirkeltimmar för
de berörda studieförbundens verksamhet 2008.
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Bakgrund

Studieförbunden i Stockholm län beviljas årligen ett verksamhetsstöd av landstinget.
Utifrån tillgänglig budget och antalet stödberättigade studiecirkeltimmar 2008 uppgår stödet per studiecirkeltimme till 18,32 kr. Grundstödet är fastställt till 150 000
kr per studieförbund.
Kulturförvaltningen baserar beslutet om stöd på de timunderlag för studiecirkeltimmar som ligger till grund för statsbidrag. Sammanställningar för statsbidrag från
Folkbildningsrådet jämförs med vad studieförbundet själv anger i sin ansökan. I de
enstaka fall då det kan finnas en differens kontaktas studieförbundet i fråga. Stödet
från landstinget bygger på att rätta uppgifter lämnas in till förvaltningen. Ingen revisorsgranskning görs från kulturförvaltningens sida. I detta sammanhang utgår således förvaltningen från Folkbildningsrådets bedömning.
Beviljat stöd betalas ut med 50 % i anslutning till beslutet (den 30 mars). Efter att
föregående års redovisning kommit in och godkänts av förvaltningen betalas andra
hälften av årets stöd ut den 31 augusti.

Bilaga

Folkbildningsrådet, Styrelse, Protokoll 2010:4, 26 -27 maj 2010
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2010 års stöd om 33 8191 000 kr (inkl stöd till kulturverksamhet) fördelas till de nio
studieförbunden enligt nedanstående tabell.
Studieförbund
ABF Stockholms län
Studieförbundet Bilda Öst
Folkuniversitetet
Ibn Rushd Studieförbund,
Distrikt Mälaren
Medborgarskolan Stockholmsregionen
NBV Stockholms län
Sensus studieförbund region StockholmGotland
Studiefrämjandet i Stockholms län
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm-Uppsala distrikt
2.1

Verksamhetsstöd 2010
13 559 539 kr
1 622 414 kr
1 919 126 kr
191 703 kr
3 581 366 kr
778 817 kr
2 381 005 kr
4 599 835 kr
5 257 199 kr

Granskning gjord av Stockholms stad

Stockholm stads kulturförvaltning har under 2009 gjort en egen granskning av 2008
års verksamhet med hjälp av extern konsult. Utredningen visade på oklarheter då
vissa studieförbund inom Stockholms stad uppvisade mycket stora volymökningar
jämfört med tidigare år. I januari – februari 2010 tog Folkbildningsrådets styrelse
upp granskningen avseende studieförbunden Folkuniversitetet, Sensus, Medborgarskolan och Studiefrämjandet och beslutade att låta studieförbunden göra om sina
egna utredningar. Folkbildningsrådets beslöt vid möte den 26 – 27 maj 2010 (bilaga
1, protokoll § 9) att underkänna Folkuniversitetets och Medborgarskolans granskningar. Folkbildningsrådets kansli skall själva genomföra granskningen av Folkuniversitetets verksamhet på Zita. Medborgarskolan får göra om sin granskning av
verksamheten eftersom den inte genomförts på ett korrekt sätt. Studiefrämjandet
skall genomföra en mer kvalificerad granskning och skall inkomma med svar till den
1 september 2010. Folkbildningsrådets styrelse skall sedan fatta sina beslut den 16
september.
Folkbildningsrådet har alltså ännu inte bestämt hur stora korrigeringarna blir avseende Folkuniversitet och Medborgarskolan samt eventuellt Studiefrämjandet.
Stockholms stads kulturnämnd beslöt den 15 juni 2010 att vänta med att betatala ut
resterande del av årets stöd till Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Studiefrämjandet tills hela ärendet är utrett.
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De fyra studieförbunden Studieförbundet Bilda Öst, Ibn Rushd Distrikt Mälaren,
NBV Stockholms län och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm-Uppsala
distrikt ingick inte i granskningen och har heller inte rapporterat några felaktigheter
i underlaget för genomförd verksamhet.
2.1.1

Folkuniversitet

I den genomförda granskningen var Folkuniversitetets samarbete med biografen
Zita ett av objekten. Här har stadens kulturförvaltning och Folkuniversitetet haft
olika mening om det samarbete som ägt rum mellan organisationerna hur det har
rapporterats. Folkbildningsrådet har gett uppdrag till sitt kansli att lämna förslag på
reducering av statsbidraget till rådets nästa sammanträde den 16 september.
2.1.2

Medborgarskolan Stockholmsregionen

Medborgarskolans verksamhet i Rinkeby - Tensta har varit föremål för granskning,
eftersom verksamheten ökat med över 100 % under senare år. Medborgarskolan har
återtagit 7 500 studietimmar. Men eftersom dessa utgjorde hälften av de timmar
studieförbundet granskade var stadens uppfattning att en mer genomgripande
granskning behövde göras. Folkbildningsrådet tog sig an frågan och underkände
Medborgarskolans rapport vid styrelsemötet den 26 - 27 maj. Medborgarskolan har
fått i uppdrag att ”vidta ytterligare åtgärder”. Frågan behandlas igen av Folkbildningsrådet i september.
För landstingets del så lämnade Medborgarskolan Stockholmsregionen in en skrivelse den 9 december 2009 om att reducera antalet cirkeltimmar 2008 med 7 832
timmar som hänfördes till kommunerna Sigtuna, Sundbyberg och Stockholm. Denna avvikelse har förvaltningen beaktat inför att 2010 års verksamhetsstöd fastställdes.
2.1.3

Studiefrämjandet i Stockholms län

Studiefrämjandets verksamhet 2008 för etniska föreningar var utsatt för granskning
och stadens kulturförvaltning uppfattade delar av redovisningen som osannolikt
regelbunden och frekvent. Studiefrämjandet har återtagit 51 studiecirkeltimmar.
Även i detta fall har Folkbildningsrådet tagit ansvar för att se över granskningen och
beslöt i maj att Studiefrämjandet till den 1 september skall inkomma med en ny rapport som underlag för Folkbildningsrådets beslut.
2.1.4

ABF Stockholms län

För ABF:s del innebar stadens granskning inte något krav på reduktion av redovisade studiecirkeltimmar men studieförbundet har själva anmält timmar som reduceras frän samarbetet med Spegelteatern 2006 – 2009. Totalt gäller det 11 575 timmar. Timmar som avser 2009 är borttagna i det underlag som utgör grunden för att
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beräkna 2011 års verksamhetsstöd. Det innebär att tidigare erhållet stöd för återstående 10 635 timmar kommer att återbetalas i samband med 2010 års andra utbetalning. Beloppet uppgår till 198 828 kr. Uträkningen är gjord utifrån stöd per timme
och antalet reducerad timmar 2006 -2008.
Folkbildningsrådet har 2010-02-17 beslutat att utifrån ABF:s granskning reducera
statsbidraget med ovan angivet antal timmar.
2.1.5

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

Sensus har gått igenom verksamheten 2005 - 2008 och återtagit 10 338 inrapporterade studiecirkeltimmar. Samtliga hänförs till samarbetet med Spegelteatern från
2005. Dessa timmar återbetalas vid den andra utbetalningen 2010. Det gör att stödet reduceras med 177 710 kr.
2.1.6

Övriga

De fyra studieförbunden Studieförbundet Bilda Öst, Ibn Rushd Distrikt Mälaren,
NBV Stockholms län och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm - Uppsala distrikt
ingick inte i granskningen och har heller inte inrapporterat några felaktigheter i sina
underlag.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen har tagit del av Stockholms stads granskning och beslut samt
beslutet från Folkbildningsrådets styrelse den 25 – 26 maj. Bedömningen görs att
den andra utbetalningen av verksamhetsstödet bör vänta till att Folkbildningsrådet
den 16 september har avgjort sina statsbidragsärenden om Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Studiefrämjandet. Förvaltningen bör därefter få i uppdrag att göra
eventuella korriggeringar i underlagen för utbetalning och utifrån dessa reducera
den andra hälften av årets verksamhetsstöd. Genom detta förfarande kan dessa studieförbund få sin utbetalning drygt en månad senare än vad som planerats.
Stödet till ABF och Sensus kan göras enligt gällande tidplan och utbetalningarna kan
reduceras med hänsyn till korrigerade antal studiecirkeltimmar.
De fyra övriga studieförbunden Studieförbundet Bilda Öst, Ibn Rushd Distrikt Mälaren, NBV Stockholms län och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm – Uppsala
distrikt har inte inrapporterat några felaktigheter i sina underlag. De har lämnat in
fullständiga redovisningar för 2009 varför hela den andra delen av årets stöd utbetalas den sista augusti.
Som nämns ovan uppgår reduktionen av stödet till ABF Stockholms län och Sensus
studieförbund region Stockholm-Gotland till drygt 376 tkr. Förvaltningen vet inte
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hur mycket stöden kommer att reduceras avseende Folkuniversitetet, Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studiefrämjandet i Stockholms län.
I detta ärende föreslår förvaltningen ingen alternativ användning av de återtagna
medlen som således står till kulturnämndens förfogande under hösten.

Hans Ullström

