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Delutbetalning till studieförbunden i Stockholm 2010

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
Att till studieförbunden göra följande delutbetalning av verksamhetsstödet för år
2010, motsvarande 25 procent av det budgeterade stödet på 26 010 000 kr:

ABF
Vuxenskolan
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
Studiefrämjandet
Sensus
Bilda
NBV
Ibn Rushd

1 338 000 kr
1 547 000 kr
544 000 kr
717 000 kr
928 000 kr
706 000 kr
389 000 kr
245 000 kr
86 000 kr

SUMMA

6 500 000 kr

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Bo Andér
Avdelningschef
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Studieförbunden i Stockholm beviljas årligen verksamhetsstöd av staden. Stödet
beräknas dels utifrån föregående års verksamhet och dels utifrån de prioriteringar
för 2010 som studieförbunden angivit i sin ansökan. Eftersom en granskning av
2008 års verksamhet pågår vill förvaltningen, i samråd med studieförbunden,
avvakta den slutliga fördelningen till kulturnämndens möte i april. Då kommer
också resultatet av granskningen att redovisas. Studieförbunden har dock stora
kostnader tidigt på året vilket motiverar att 25 procent av stödet fördelas redan nu.
Förvaltningens förslag
I Kulturnämndens budget och verksamhetsplan för 2010 uppgår anslaget till
studieförbunden till 26 010 tkr, en minskning med 1 010 tkr från föregående år.
Kulturförvaltningen föreslår att studieförbunden beviljas en delutbetalning av
verksamhetsstödet för 2010 med 25 procent baserat på fördelningen av 2009 års
stöd (bilaga 1).
Samtliga studieförbund har inkommit med ansökningar för verksamheten 2010.
Sedan 2009 har även studieförbundet Ibn Rushd godkänts för bidrag från staden.
Granskningen som påbörjades i juni tar upp frågor om vad ett bidragsberättigat
kulturprogram är och reglerna kring studiecirkelverksamheten.
Kulturförvaltningen har tillfrågat och inväntar svar från Folkbildningsrådet för att
kunna bedöma dessa frågor. Under tiden pågår diskussioner med studieförbunden
och dess gemensamma organ FOSAM om ett gemensamt förhållningssätt och
kvalitetssäkring kring verksamheten. Förvaltningen vill avvakta dessa resultat och
återkommer till nämnden med en bedömning av granskningens resultat och
tillämpningen av detta i samband med slututbetalningen av verksamhetsbidragen i
april.
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