
U tbildningsutskottets betänkande 

1980/81: 36 

med anledning av proposition 1980/81: 127 om folkbildning m. m. 
jämte motioner 

NIONDE HUVUDTITELN 

Propositionen 

Sedan regeringen i proposition 1980/81: )()() bilaga 12 under punkterna 

E 5 och E 6 (s. 627) beräknat medel för Bidrag till studieförbund och Bidrag 

till studiecirkelverksamhet har regeringen i proposition 1980/81: 127 (ut

bildningsdepartementet) efter föredragning av statsrådet Wikström före

slagit riksdagen att 

I. anta förslag till lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande 

av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. 

2. anta förslag till lag om upphävande av förordningen ( 1974: 454) om 

statsbidrag till kulturprogram inom föreningslivet. 

3. godkänna de principer för statsbidrag till studiecirkelverksamheten 

som förordats i propositionen. 

4. godkänna de i propositionen förordade villkoren för statsbidrag till 

studiecirklar. 

5. godkänna de principer för statsbidrag till kulturverksamheten i folk

b.ildningen m. m. som förordats i propositionen. 

6. godkänna de principer för statsbidrag till studieförbunden som föror

dats i propositionen. 

7. godkänna de principer för statsbidrag till uppsökande verksamhet i 

bostadsområden och på arbetsplatser som förordats i propositionen. 

8. godkänna förslaget i propositionen att grundskolkurser i engelska 

inom kommunal vuxenutbildning får motsvara iiven låg- och mellansta

diets kurs i ämnet. 

9. godkänna vad som i propositionen förordats om regelbundet samråd i 

kommunerna i vuxenutbildningsfrågor. 

10. godkänna vad som i propositionen förordats om arbetsfördelning och 

gränsdragning mellan statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet och 

annan verksamhet. 

11. godkänna vad som i propositionen förordats om tillsynsmyndigheter 

för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten. 

12. godkänna förslaget i propositionen beträffande ändring av bestäm

melserna för timstudicstöd, 

13. godkänna att 70000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

Riksdui:en 1980181. 14 saml. Nr 36 
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Motionerna 

Motioner väckta under allmänna motionstidcn \'id riksmiitl't 1980/81 

1980/81: 444 av Stig Ale myr m. tl. t s\ vari. s11vitt nu iir i fri1ga. yrkas 

I. att riksdagen till anslaget Bidrag till studieförbund för budgctäret 

1981 /82 beslutar anvisa ett i l'lirhallande till regeringens förslag med 

I 000000 kr. förhöjt forslagsanslag av 44287000 kr. för utbildning av tolkar 

för döva. dövblinda. taltolkar och tolkutbildare. 

(Yrkande 2 har utskottet behandlat i bctiinkande 1980/81: 19.) 

1980/81: I 090 av Lars Werner m. n. I vpk l vari - med hiinvisning till vad 

som anförts i den till socialutskottet remitterade motionen 1980/81: 1088 -

silvitt nu iir i frf1ga yrkas 

I. att riksdagen med iindring i proposition 1980/81: I 00 under anslaget 

Bidrag till studieförbund anvisar ett i fiirh~dlande till regeringens förslag 

med I 000000 kr. förhöjt belopp avseende utbildning av tolkar för döva. 

dövblinda och talskadade. 

I Yrkande 3 har utskottet behandlat i betänkande 1980/81: 19 och yrkande 

2 i betänkande 1980/81:22.) 

1980/81: UO I av 131enda Littmarck I ml l1Ch Anita Rråkcnhielm (ml vari 

yrkas att riksdagen som princip uttalar att hobbyverksamhct och fritidsnö

jen inom studiecirkelverksamheten till IOll'>; skall betalas av den som 

deltar. 

Motioner \'äckta med anledning a\' proposition 1980/81: 127 

1980/81: 2030 av Thure lallcstig (s) och Olle Göransson Is) vari yrkas att 

riksdagen beslutar att hos regeringen begiira förslag till iltgiirdcr i syfte att 

iindra stahbidragsbestiimmclserna för studiecirklar sä att bidrag utgi\r 
~iven för deltagare under 14 i\r. 

1980/81: 2043 av Lars Werner m.11. lvpkl vari yrkas 

I. att riksdagen avslilr proposition 1980/81: 127 i vad avser förordade 

villkor för statsbidrag till studiecirklar. principer for statsbidrag fiir uppsö

kamk verksamhet i bostadsomradcn L'L'h pi1 arbetsplatser och Lindring av 

bestiimmelserna för timstudicstiid. 

2. att riksdagen heslutar att tilliiggshidraget fiir att underliitta för 

korttidsutbildade och andra eftersatta grupper att delta i studieverksamhe

ten skall utgi\ med 20 kr. per studietimme. 

3. att riksdagen till Bidrag till folkbildning för budgeti'tret 1981/82 anvisar 

ett med 214 917 000 kr. förhöjt förslagsanslag till 996 832 000 kr. 

1980/81: 2049 av Olof Palme rn.11. lsJ vari yrkas 

I. att riksdagen med avslag pil regeringens förslag. yrkande 7 i den del 

SL1m avser huvudmannaskapct for verksamheten. som sin mening heslutar 

·---- - - -- ------------
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ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om uppsökande verk

samhet på arbetsplatserna. 

2. att riksdagen meJ avslag p{1 regeringens förslag. yrkande 7 i den Jel 

som avser huvuJmannaskapet för verksamheten. som sin mening beslutar 

ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om uppsökande verk

samhet i bostadsområden. 

3. att riksdagen som sin mening beslutar ge regeringen till kiinna vad som 

i motionen anförts om tiJsbegriinsningen per sammankomst vid studiecirk

lar pil arbetstid. 

4. att riksdagen meJ avslag på regeringens förslag. yrkande 5 i Jen del 

som avser fördelningen av medel under anslagsposten bidrag till kultur

verksamhet i folkbildningen m. m .. som sin mening ger regeringen till 

känna vad som i motionen anförts om fördelningen av dessa medel. 

5. att riksdagen beslutar avsl~I regeringens förslag om statsbidrag till 

studieplansbundna universitetscirklar. 

6. att riksdagen beslutar avsW. regeringens förslag om att fortbildning av 

lantbrukare och andra niirstf\ende grupper skall kunna anordnas som stats

bidragsberättigade studiecirklar. 

7. att riksdagen till anslaget Bidrag till folkbildning för budgcti'tret 1981 i 

82 beslutar anvisa ett i förhållande till regeringens förslag med .'i6000000 

kr. förhöjt förslagsanslag av 837 915 000 kr. i enlighet med vad som anförts 

i motionen. 

1980/81: 2063 av Larz Johansson m. Il. (c) vari yrkas att riksdagen uttalar 

att bidragen till den uppsökande verksamheten pft arbetsplatserna skall 

fördelas av skolöverstyrelsen. 

1980/81: 2064 av Ove Karlsson ( s) och Yngve N yquist t s) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar uttala behovet av en snar uppriikning av de 

särskilda riktade bidragen till samhiillsstudier. svenska och engelska. 

2. att riksdagen beslutar uttala sig för att ansvaret för den uppsökande 

verksamheten pf1 arbetsplatserna iiven fortsiittningsvis ligger pti de fackliga 

organisationerna. 

1980/81: 2065 av Hans Ny hage m. tl. ( m I vari yrkas att riksdagen beslutar 

att skolöverstyrelsen skall ha Jet samlade tillsynsansvaret för folkbildning

en. 

1980/81: 2066av Hans Nyhage m.11. (m) vari yrkas att riksdagen beslutar 

att skolöverstyrelsen skall svara för fördelningen av bidragen till den 

uppsökande verksamheten såviil på arbetsplatser som i bostadsomriiden. 

1980/81: 2067 av Johan Olsson m.11. (c. m. fp) vari yrkas att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till bnna vad i motioncn anförts om 

vuxenutbildningsnämndernas sammans~ittning. 
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Yttrande 

Utbildningsutskottet har den 26 mars 1981 berett kulturutskottet tillfälle 

att yttra sig över proposition 1980/81: In om folkbildning m. m. samt de 

med anledning av propositionen viickta motionerna i de delar som rör 

kulturutskottets verksamhetsområde. Kulturutskottet har avgivit yttrande 

KrU 1980/81: 6 y vilket iir fogat som bilaga till detta betiinkande. 

Utskottet 

I. Bakgrund 

I propositionen erinras om att det rria och frivilliga folkbildningsarbetet 

har rötter i de bibliotek och den föreläsningsverksamhet. de folkhögskolor 

och den studiecirkelverksamhet som växte fram inom och i niira anslutning 

till 1800-talets folkrörelser och som fick en avgörande betyddse för dessa 

rörelsers utveckling. Studiecirkein var frän bö1:jan - och iir fortfarande -

en kamratkrets for gemensamma. planmässigt bedrivna studier över ett pii 

förhand angivet i-imne eller problemområde. Ledare i gruppen blev som 

regel en av deltagarna som valdes av sina kamrater. Dii studieverksamhe

ten inom folkrörelserna växte i omfattning kriivdes en fast organisatorisk 

uppbyggnad. Siirskilda studieforbund bildades. vilka svarade för studie

verksamheten i niira samspel med resp. folkrörelse. 

Statliga bidrag famnades först till studieförbundens bibliotek för bokin

köp. Från år 1947 fick studieförbunden statsbidrag till kostnader for cirkel

ledare. studiematerial och förbundens administration. Statsbidragen kom

pletterades med bidrag rdn landsting och kommuner. 

År 1967 beslöt riksdagen att en kommunal gymnasial vuxenutbildning 

skulle inriittas och all yrkesskolornas deltidskurscr skulle föras över dit. 

Riktlinjer angavs samtidigt for avgriinsningcn mellan det fria och frivilliga 

folkbildningsarbetet och den kommunala vuxenutbildningen ( prop. 

1967: 85, SU 1967: 117 och 129. 2LU 1967: 45. rskr 1967: 277 och 290). 

Niir riksdagen ilren 1974. 1975 och 1976 faststiilldc kulturpolitikens mål 

betonades den fria llCh frivilliga folkbildningens betydelse för möjligheter

na att förverkliga den nya kulturpolitiken (prop. 1974: 28. KrU 1974: 15. 

UbU 1974: 27. rskr 1974: 248 och 249: prop. 1975: 20. KrU 1975: 12. rskr 

1975: 201: prop. 1975176: 135. KrU 1975176: J5. rskr 1975/76: 3551. Ett av de 

viktigaste inslagen i den nya kulturpolitiken var åtgärder for att förbiittra 

människors möjligheter till egen skapande aktivitet. En rad l"lirslag för att 

stimulera amatörverksamheten lades fram. Amatörverksamheten bedrevs 

till stor del i studiecirklar. Dii1i"iir tog många av reformerna sikte pi1 att 

intensifiera cirkelaktiviteterna. 
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2. Utgångspunkter för ett förändrat bidragssystem för folkbildningen 

Med utgångspunkt i dels folkbildningsutredningcns förslag !SOU 

1979: 85), dels förslag från kommitten ( U 1978: 04) om kommunal vuxenut

bildning tSOU 1979: 92) förcsHls i propt>sitionen ett nyll statsbidragssy

stem för studiecirklar. Det framhålls därvid som angeliigct att k valitetsstrii

vandena inom folkbildningsarbetet främjas och förstiirks. Det nya bidrags

systemct skall också öka studicförbundens handlingsfrihct. 

Enligt statsrådet är det uteslutet all samhället tar pii sig det totala 

linansieringsansvaret för studiecirkelverksamhcten. 

Det nya och förenklade statsbidragssystem som nu föresl[is innebiir att 

de nuvarande bidragen till cirkelledararvodcn. arhetsgivaravgiftcr och stu

diematerial samt bidrag till sådana kostnader som enligt 

folkbildningsutredningens förslag skulle täckas med en extra resurs ersiitts 

med ett schablonbidrag per statsbidragsheriittigad studiecirkdtimmc oav

sett vilka kostnader som studieförbundet kan ha haft för att anordna 

studierna. Schablonbidraget föresl~is fä två niviler. Antalet studietimmar 

för vilka det högre bidraget utgår förcsläs bli bcgriinsat. För de studietim

mar som anordnas utöver denna ram och för vilka det liigre bidraget utgt1r 

föreslås ingen begränsning av antalet studietimmar. Oetta liigrc timhidrag 

torde enligt statsrådet motsvara en väsentlig del av kostnaderna for siidana 

studiecirklar som kan anordnas utan att ersiittning till cirkelledan:n behö

ver betalas. t. ex. cirklar där ledarskapet har karaktären av förtroendeupp

drag och cirklar som är av den mera ursprungliga typ. diir ddtagarna 

utgörs av en kamratkrets, vari ledaren ingt1r. Det föreslagna nya bidrags

systemet bör enligt statsrådets mening bädc kunna uppmuntra ideellt arhc

te inom folkbildningen och ge studicförhunden tillriickliga resurser fiir att 

bekosta arvoden åt cirkclledare med speciella ämncskunskaper. Bidrags

systemet avses öka studieförbundens frihet att besluta om verksamhetens 
inriktning. Den kostnadsnivå för den statliga hidragsgivningcn till studie

cirkelverksamheten som har beräknats för budgetäret 1981/82 fttr inte 

överskridas på sikt. 

Vidare föreslås vissa riktade tilliiggsbidrag till studiccirkclvcrksamhc

ten. 

Ett nytt bidrag benämnt Bidrag till kulturvcrksamhct i folkhildningen 

m. m. föreslås för den verksamhet som i dag bedrivs som studiecirklar i 

form av ensemblcverksamhet. t. ex. körer. musikensembler samt dans

och teatergrupper, för annan verksamhet som nu bedrivs som studiecirklar 

inom den estetiska sektorn samt för sådan verksamhet som i dag bekostas 

med nuvarande bidrag till kulturprogram inom föreningslivet. bidrag till 

experiment och utvecklingsarhete inom kulturell verksamhet samt vissa 

bidrag till försöksverksamhet m. m. inom folkbildningsarhetet. 



UbU 1980/81: 36 8 

3. Principer för statsbidrag till studiecirkl'lverksamhet 

I dag utgår olika statsbidrag till tvil typer av studiecirklar. niimligen till 

allmiinna cirklar od1 till universitetscirklar. Den tidigare uppdelningen i 

dessa t vi"i slag av cirklar tliresl{is nu slopad i vad giiller timbidrag. 

D.::t hiigr.:: s1'/wh/011hid/'llgct. som skall utgä för ett hegriinsat antal 

studi.::timmar. biir .::nligt föredragande statsrådet utgfi med ~O kr. per stu

dietimm.:: och det liigre med 25 kr. per studietimme. 

Schablonhidraget till studiecirkelverksamheten hör enligt föredragande 

statsriltkt kunna anviindas efter studieförhundens eget besUimmande. Det 

biir si:iledes vara studicfiirhunden som avgör t. ex. vilken del av verksam

heten som skall stödjas med de tvil schahlonbidragen. 

Utskottet har inget att .::rinra mot konstruktionen av schahlonhidragen 

och den i propositionen fiirordade anviindningen av dem. 

Utöver schahlonhidragen föresl{1s vissa s. k. riktade ti//iiggshid/'llg utgf1. 

I motion 1980/81: 2043 yrkas att .. tilliiggsbidraget för att underlätta för 

korttidsuthildade och andra eftersatta grupper att delta i studieverksamhe

ten skall utg~I med 20 kr. per studietimme .. <yrkande 2l. Vilket eller 

ev.::ntuellt vilka tilliiggsbidrag som avs.::s ang.::s inte i motionen. 

Utskottet behandlar i det följande de i propositionen föreslagna olika 

tilliiggsbidragen var för sig eller i grupper och tar diirvid upp anknytande 

motionsyrkanden. 

Statsbidrag utgiir i dag till vissa kostnada för cirklar utanför gynma

sieorter i stödomr;ldena 3-6 enligt förordningen ( 1979: 632 I om regionalpo

litiskt stiid. Detta bidrag föresli'ts nu ersättas med ett riktat tilliiggsbidrag 

till statsbidragsberiittigade st11dit>drk/ur 11flll!fi'ir gy1111wsieorter i de rcgi-

01111/po/iti.1k11 ,,·riido111rädc11a 3-6. Bidraget föreslås utg{1 med 10 kr. per 

studietimme i stödomrildena 5 och h och med 5 kr. per studietimme i 

omrf\dena 3 o.::h 4. 

Utskottet tillstyrker det föreslagna tilliiggshidraget för studiecirklar i 

stödomrädena 3-h och de föreslagna beloppen och a\styrker av statsfi

nansiella skiil motion 1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del. 

I dag utg:\r tilliiggsbidrag med 15 kr. per studietimme till dels cirklar i 

svenska. engelska. matematik eller samhällskunskap som i huvudsak mot

svarar utbildning enligt broplanen för grundskolan. dels cirklar i annat 

spräk iin svenska och engelska om deltagarna i cirkeln har spdket som 

hemspr~1k. deb cirklar vilka har till syfte att meddela facklig utbildning för 

medlemmar i arbetstagarorganisation. Lantbrukarnas riksförbund eller 

Sveriges Fiskares riksförbund. dels cirklar vilka har till syfte att utveckla 

handikappades färdigheter att meddela sig och vilka avser ämnesområden 

som regeringen. eller efter bemyndigande av regeringen. skolöverstyrelsen 

<SÖl hestiimmt:r. N{1gra av dessa tilhiggsbidrag tills. k. prioriterade studie

cirklar t priobidrag) föreslås i propositionen ersiittas med olika riktade 

tilliiggsbidrag för tre olika iindami.\1. andra föreslf1s helt avskaffas. 
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Ett tilliiggsbidrag om 10 kr. per studietimme föreslås till dels studiecirk

lar som har till syfte lift utn·ck/11 ha1ulikaprwde.1· fiirdigheter att meddela 

sig. dels cirklar som avser att informera om olika former av handikapp och 

dess konsekvenser. dels cirklar som avser att utbilda medlemmar i handi

kapporganisationer i syfte att göra dem hiittre skickade att tillvarata de 

handikappades intressen i samhället. 

Ett tilläggs bidrag om likasä I 0 kr. per studietimme föreslås utgå till 

studiecirklar i sådana andra språk än svenska som är hemspråk för delta

garna. 
Ett tilliiggsbidrag om 8 kr. per studietimme föreslås utgå till .1t11diecirklllr 

i sa111hiillsi11riktade iimnrn. vari innefattas cirklar i nationalekonomi och 

företagsekonomi. Statsrådet anser att det är angeläget att stimulera studie

verksamhet som ökar medborgarnas möjligheter att fungera bäde i arbetsli

vet och i det demokratiska samhället i övrigt. Enligt vad utskottet inhämtat 

avses med samhällsinriktade studier - förutom studier i de nämnda iim

nena nationalekonomi och företagsekonomi - sådana studier i samhälls

kunskap och sådana fackliga studier som i dag iir beriittigade till s. k. 

priobidrag. 

I motion 1980/81: 2049 föreslås att tilläggsbidragen till vissa handikapp

cirklar. till hemsprilkscirklar och till cirklar i samhällsinriktade ämnen skall 

utgå med 20 kr. per studietimme (yrkande 7 delvis). Denna ökning av 

bidragen är enligt motioniirerna nödviindig för att nå i utbildningshän

seende eftersatta gruppcr. I motion 1980/81: 2064 yrkas att riksdagen skall 

uttala behovet av en snar uppräkning av det riktade tilläggsbidraget till 

samhällsstudier (yrkandc I delvis). 

Utskottet anser att det av statsfinansiella skäl inte iir möjligt att höja de 

riktade tilläggsbidragen till vissa handikappcirklar och hemspråkscirklar 

resp. till cirklar i samhällsinriktade ämnen utöver regeringens förslag. 

Utskottet erinrar om att studieförbunden kan välja att låta dessa typer av 

cirklar omfattas av det högre schablonbidraget om 80 kr. per studietimme 

och att det sammanlagda bidraget d:I blir 80+ 10 kr. resp. 80+8 kr. per 

studietimme. Utskottet föreslår att riksdagen med avslag på motionerna 

1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del. 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del 

och 1980/81: 2064 yrkande I i denna del godkänner i propositionen förorda

de principer för riktade tilliiggshidrag till vissa handikappcirklar. till hem

språkscirklar och till studiecirklar i samhiillsinriktade ämnen. 

Föredragande statsrådet förordar i likhet med folkbildningsutredningen 

att något tilläggsbidrag inte liingre skall utgå till studiecirklar i .1·1·onka, 

engelska och mlltematik. 

Enligt motion 1980/81: 2049 I yrkande 7 i denna del) bör riktat tilläggsbi

drag utgå även till studiecirklar i iimnena svenska och engelska. Motionii

rerna anför att huvudparten av dagens vuxna generation ännu inte har fött 

grundläggande kunskaper i svenska och engdska. Det nuvarande tilläggs

bidragct har enligt motioniirerna visat sig betyda mycket för att stimulera 
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till studier i dessa iimnen. Med tanke på de lågutbildades behov yrkas i 

motion 1980/81: 2064 (yrkande I delvis) att riksdagen skall uttala att till

läggsbidraget till studiecirklar i svenska och engelska bör finna~ kvar och 

att bidraget dessutom bör höjas. 

Utskottet anser i likhet med folkbildningsutredningen och föredragande 

statsrådet att tilläggsbidragen till studiecirklar i svenska. engelska och 

matematik bör tas bort i samband med att det nya schablonbidragssyste

met införs. Om studieförbunden väljer att låta dessa studiecirklar i svens

ka. engelska och matematik omfattas av det högre schablonbidraget blir 

statsbidraget 80 kr. per studietimme. 

Riksdagen bör avslå motionerna 1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del. 

1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del och 1980/81: 20o4 yrkande 1 i denna del 

och godkänna vad föredragande statsrädet förordat om avskaffande av 

tilläggsbidrag till studiecirklar i svenska och engelska. 

Riksdagen bör med avslag på motion 1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del 

godkänna vad föredragande statsrådet förordat om avskaffande av tilläggs

bidrag till studiecirklar i matematik. 

Nuvarande möjligheter till statsbidrag till ledares resor och traktamen

ten föreslås i propositionen behållas i frilga om sil.dana 1111i1·er.1·itetscir/.:lar 

som anordnas på ort som ligger minst tre mil fr[m de stora högskoleorterna 

Uppsala. Malmö-Lund. Stockholm. Göteborg. Umea och Linköping. För

slaget medför att nuvarande begrepp '"univcrsitetscirkel" måste behållas i 

bidragsbestämmelserna på grund härav. Vidare föresli'1s att nuvarande 

statsbidrag med 11 kr. per studietimme till Ji1/khiigs/.:olliirnrledda studie

cirklar skall upphöra. 

U !skottet tillstyrker förslagen. 

Utskottet tillstyrker även förordade principer i ii1Tigt fi'ir stal.l'hidrng till 

studiecirkelverksamhet. 

4. Villkor för statsbidrag till studiecirklar 

Regeringen hemställer att riksdagen skall godkänna de förordade vill

koren för statsbidrag till studiecirklar. Dessa villkor iir delvis desamma 

som gäller i dag. delvis nya. 

I motion 1980/81: 2043 yrkas att riksdagen skall avslå pr~1positionen i vad 

den avser förordade villkor för statsbidrag till studiecirklar (yrkande I 

delvis). 

Utskottet behandlar i det följande regeringens förslag om villkor för 

statsbidrag till studiecirklar i dess olika delar och tar därvid upp ankny

tande motionsyrkanden. 

Bland de organisatoriska villkor för statsbidrag till studiecirklar som 

uppställs i propositionen finns ett som inncbiir att deltagarantalet även i 

fortsättningen får vara högst 20 per cirkel. Vid varje sammankomst skall 
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som nu minst fem deltagare vara niirvarande. ledaren inräknad. I vissa i 

propositionen angivna fall kan deltagarantalet fa vara liigst fyra. Behovet 

av statsbidrag till musikcirkelverksamhet i form av ensembler eller körer 

likrnm till annan estetisk verksamhet diir antalet deltagare överstiger 20 

kommer enligt statsrädets mening att kunna tillgodoses genom det nya 

bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. 

Utskottet föreslår att riksdagen med avslag p{i motion 1980/81: 2043 

yrkande I i denna del godkänner vad som anförts i propositionen om 

deltagarantal i statshidragsberiittigade studiecirklar. 

Deltagarna i studiecirkel skall enligt nu giillande bestämmelse om illdas

griins ha fyllt eller under kalenderfiret fylla 14 <lr. I musikcirkel får dm.:k 

ingä den som iir yngre. Antalet yngre deltagare i musikcirkel får dock vara 

högst hiilften av det totala antalet deltagare i cirkeln. 

Folkhildningsutredningen föreslog att nuvarande hestiimmelse· om ål

dersgräns i musikcirklar skall giilla för alla cirklar. Utredningen föreslog 

iiven att en förutsättning för statshidrag skall vara att minst fem av delta

garna vid varje cirkclsammankomst skall vara eller under kalenderäret 

fylla 14 år. 

Föredragande statsrådet förordar i propositionen att nu gällande regler 

om födersgriins skall fortsätta att gälla. 

I motion 1980/81: 2030 yrkas att riksdagen skall hegiira förslag till åtgiir

der i syfte att ändra statsbidragsbestiimmelserna sä att deltagare under 14 

år kan delta i studiecirkel i enlighet med folkhildningsutredningens förslag. 

Motionärerna kan iiven tänka sig en nedre {1lder-;griins pä 12 år. 

Utskottet föreslär att riksdagen med avslag p<I motionerna 1980/81: 2030 

och 1980/81: 2043 yrkande I i denna del godkänner vad föredragande 

statsrådet förordat i fräga om iildersgriins för deltagande i studiecirkel. 

Utskottet vill i sammanhanget p:ipeka att personer under 14 år sjiilvfallet 

kan närvara vid en studiecirkels sammankomster. Niirvarande personer 

under 14 år får - med undantag av deltagare i musikcirklar i vissa fall -

dock inte räknas in i antalet närvarande cirkeldeltagare och berättigar 

således inte till statsbidrag. 

Folkbildningsutredningen föreslog hetriilfande antal swdictimmar {Jl'r 

SllllllllllflhO/ll.\'( att en studiecirkel skall kunna få Statshidrag för högst fyra 

studietimmar per sammankomst mot r. n. högst tre. Den nuvarande möjlig

heten att fä dispens för fyra timmar per sammankomst har friimst varit 

avsedd för vissa typer av estetisk verksamhet och för cirkelverksamhet i 

sådana sammanhang där deltagarna har långa resviigar. Möjligheten har 

utnyttjats i stor omfattning. Enligt föredragande statsrådets mening kan 

det ihland vara praktiskt och i några fall kanske även pedagogiskt moti

verat att förlänga en sammankomst till fyra studietimmar. Han anser dock 

att det är tveksamt om värdet av den t]iirde studietimmen iir så stort att de 

resurser som skulle tas i anspriik för bidrag till den t]ärde timmen inte 
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skulle kunna användas biittre på annat sätt inom folkbildningsarbetet. Han 

förordar att nuvarande huvudregel om högst tre bidragsberättigade studie

timmar per sammankomst hibehillls och att dessutom nuvarande möjlighet 

till dispens inte längre skall finnas. 

Liksom Studiefriimjamkt. Studieförbundet Vuxenskolan m:h ljiinste

miinnens bildningsverksamhet ITBV) anser statsrttdet att det minsta anta

let studietimmar p<!r studiecirkel hör vara l 5 studietimmar. Detta hör enligt 

statsrådets mening under!iitta för studieförbunden att nit kortutbildade och 

lågmotiverade grupper. Fdn regeln om minst 15 studietimmar hör inga 

undantag ges. 

Enligt motion 1980/81: ::!049 hör riksdagen ge regeringen till kiinna att 

begränsningen till högst tre timmar per sammankomst iir oliimplig för 

studiecirklar som bedrivs p{t arbetstid. Något hinder for att anordna så

dana cirklar med högst fyra statshidragsberiittigade timmar per samman

komst hör enligt motioniircrnas mening inte finnas ( yrkamle 3 l. 

Utskottet anser att huvudregeln bör vara att högst tre studietimm;tr per 

sammankomst berättigar till statsbidrag. Utskottet anser ocksii att den 

minsta studietiden per studiecirkel hör minskas till 15 studietimmar per 

cirkel för att underliitta för studieförbunden att nit kortutbildade och hlg

motiverade grupper. Genom denna huvudregel om högst tre timmar per 

sammankomst och lägst 15 timmar per cirkel kommer varje cirkel att ha 

minst fem sammankomster. Diirigenom bihchiills karaktiircn av studiecir

kel och undviks att cirkeln hlir nftgon form av '"kortkurs"'. Utskottet anser 

vidare att undantag fr{in regeln om högst tre timmar per sammank1m1st i 

vissa fall måste kunna göras. Utskottei har blivit iivertygat om att cirkel

sammankomster om högst fyra timmar kan vara nödviindiga av praktiska 

skiil fiir vissa cirkelstudier pi"i arbetstid och i s{idana sammanhang diir 

deltagarna har Urnga resviigar. För att iiven sädana studier skall fri karaktii

ren av cirkelstudier anser utskottet att det iir nödviindigt att i dessa fall 

uppstiilla som villkor för statsbidrag att antalet sammankomster hör vara 

minst fem och att den sammanlagda studietiden sfa!edes skall vara minst 

tjugo timmar. Sådana nu niimnda studiecirklar med högst fyra timmar per 

sammankomst och minst tjugo timmar per cirkel bör fii anordnas av studie

förhunden utan alt dispens behöver sökas. Det får sil!cdes ankomma pii 

studieförbunden att bedöma niir det iir liimpligt att anordna studiecirklar av 

detta slag. Vad utskottet här anfört bör riksdagen med anledning av propo

sition 1980/81: l 27 och motion l 980/81: 2049 yrkande 3 samt med avslag p{1 

motion 1980/81: 2043 yrkande I i denna del som sin mening ge regeringen 

till känna. 

Utskottet har inget att erinra mot iilTiga 1·i/lkor Fir st11t.1hidr11g till 

.l'f11diecirklar som förordats i propositionen och föresli"tr att riksdagen av

slilr motion 1980/81: 2043 yrkande I iiven i denna del. 
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5. Statsbidrag till kulturwrksamhet i folkbildnini.:en m. m. 

Utbildningsutskottet har den 26 mars 1981 berett kulturutskottet tillfälle 

att yttra sig över proposition 1980/81: 127 om folkbildning m. m. samt de 

med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som proposi

tionen och motionerna rör kulturutskottets verksamhetsområde. Kultur

utskottets yttrande 1980/81: 6 y fogas som bilaga till detta betänkande. Till 

yttrandet är fogade två avvikande meningar. 

Kulturutskottet har ingen erinran mot att en mcdclsanvisning med rubri

ken Bidrag till kulturvcrksamhet i folkbildningen m. m. triider i stiillct för 

bl. a. nuvarande kulturprogramanslag resp. anslagspost till experiment och 

utvecklingsarbete och tillstyrker den i propositionen föreslagna lagen om 

upphävande av förordningen ( 1974: 454) om statsbidrag till kulturprogram 

inom föreningslivet. Utbildningsutskottet ansluter sig till kulturutskottets 

ställningstagande och fiireslär att riksdagen antar den föreslagna lagen. 

Syftet med det nya bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. 

är att det skall utgöra ett stöd dels för anordnandet av kulturprogram i 

folkbildningen och det övriga föreningslivet. dels för förberedelse i vid 

mening för sådana program. Kullllrutskottet har ingen erinran häremot och 

inte heller mot den precisering i övrigt av anslagsiindamitlet som gjorts i 

propositionen. Utbildningsutskottet ansluter sig till vad kulturutskottet 

anfört och erinrar samtidigt om att ett av de viktigaste inslagen i kulturpoli

tiken enligt riksdagens beslut ärcn 1974. 1975 och 1976 iir åtgärder för att 

förbättra människors möjligheter till egen skapande aktivitet. Detta bör 

enligt utskottets mening iiven priigla den verbamhct som crh<lller bidrag 

från den nya anslagspostcn Bidrag till kulturvcrksamhct inom folkbildning

en m. m. De kommande bidragsreglerna bör utformas sil att amatörverk

samheten. i likhet med vad som varit fallet under senare i'tr. beaktas. 

Kulturutskottet ansluter sig till förslaget att den l'mfottande verksamhet. 

som i dag bedrivs i form av kör-. musik-. teater- eller dansi.:irklar men som 

inte naturligt låter sig anpassas till de regler som kommer att gälla för 

studiccirkelverksamhet. i framtiden bör erhi\lla stöd i form av bidrag till 

kulturverksamhet. Kulturutskottet understryker det i propositionen gjorda 

uttalandet att det ligger i kulturvt:rksamht:tens natur att den inte bör liisas i 

pä förhand reglerade former. Utbildningsutskottet instiimmer i detta utta

lande. 

Kulturutskottet tillstyrker den i propositionen föreslagna medclsanvis

ningen av 70 milj. kr. till kulturverksamhet i folkbildningen rn. m. varav 

2.25 milj. kr. skall stiillas till liinshildningsförbundens fiirfogande för för

delning till föreliisningsföreningar och andra föreningar inom resp. bild

ningsforbunds verksamhetsomrädc fiir samma iindamiil som nu giillcr för 

bidraget till kulturprogram inom fiireningslivet. Kulturutskottet tillstyrker 

den i propositiLmen föreslagna lagen om iindring i lagen I 1976: 10461 om 
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överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementcts 

verksamhetsområde. Utbildningsutskottet föreslår i enlighet hLirmed att 

riksdagen antar denna lag. Till medelsanvisningen återkommer utbild

ningsutskottet i det följande. 

Huvuddelen av det föreslagna anslagsbeloppet om 70 milj. kr. till kultur

verksamhet i folkbildningen m. m. bör enligt propositionen fördelas av 

tillsynsmyndigheten mellan studieförbunden med htinsyn tagen till de kost

nader resp. studieförbund haft under de tre närmast förcgilende t1ren för 

den avsedda verksamheten. En huvudprincip vid förJclningcn inom stu

dieförbunden bör därvid vara att avJclningarna erh?1ller en kostnadsram 

som står i proportion till de utgifter avdelningen under tidigare år har haft 

för verksamheten. Huvuddelen av de tillgängliga bidragen bör fördelas pti 

avdelningarna utan föregående ansökan eller precisering av vcrksamhets

planer. Inom tilldelad ram bör sedan avdelningen sjiilv fö planera och 

genomföra verksamheten i enlighet med sina värderingar och sina bedöm

ningar av de lokala förutsättningarna. 

I motion 1980181: 2049 (yrkande 4> framhiills att bidraget till kulturverk

samhet liksom folkbildningsstödet i Jcss helhet i första hand skall friimja 

en verksamhet som stärker folkrörelsernas arbete och som vänder sig till 

kulturellt och utbildningsmiissigt eftersatta grupper. Diirfor bör arrange

mang som anordnats i samverkan med mcdlemsorganisation eller annan 

organisation som studieförbundet stadigvarande samarb.:tar med ges en 

större vikt vid bidragsfördelningen. Motsvarande bör gälla arrangemang i 

glesbygd eller i samverkan med handikapp- eller invamlrarorganisation. 

Som framgår av kulturutskottets yttrande är kulturutskottet inte överty

gat om att de av motioniirerna antydda fördelningsgrunderna skulle ge ett 

för bidragssyftet värdefullare resultat än en fördelning c:nligt de i proposi

tionen angivna principerna. Kulturutskottet framhiiller ocks<i att Je fördel

ningsgrunder som förordas i propositionen ger utrymme flir en viss llexibi

litet. Kulturutskottet föreslär därför att utbildningsutskottct avstyrker yr

kande 4 i motion 1980/81: 2049. 

Då kulturutskottet inte heller i övrigt har ni\got all inviinda mot de i 

propositionen förordade principerna för heriikning, fördelning 111. m. av 

medlen till kulturverksamhet i folkbildningen rn. m. föresl{ir utbildnings

utskottet alt riksdagen med avslag p;°1 motion 1980/8 l: ~049 yrkande 4 

godkänner de principer som förordats i propositionen i dessa rr;igor. 

6. Principer för statsbidrag till studicförbund 

Folkrörelseförankring hör enligt föredragande statsrf1det i fortsiittningen 

vara ett villkor för att statsbidrag skall fft utgf1 till nya studieförhund. Nya 

studieförbund skall vidare ha ett betydande antal lokala enheter med egen 

ekonomisk förvaltning. 
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Enligt propositionen skall styrelsen för studieförbund i fortsättningen 

ansvara för verksamheten och själv välja den person som inför tillsyns

myndigheten skall representera studieförbundet. 

En viss del av det pedagogiska bidraget till studicförhunden skall enligt 

föredragande statsrådet avsättas till försöks- och utvecklingsarhete. Vi

dare sammanförs bidragen till studieforbunuens handikappverksamhet till 

en anslagspost under det nya anslaget. 

Utskottet tillstyrker de föreslagna principerna för statsbidrag till studie

förbund. Till beräkningarna av medel till studieförbunden återkommer 

utskottet i det följande. 

7. Uppsökande verksamhet 

Uppsökande verksamhet har under llera år prövats som ett medel att n~t 

grupper av vuxna för vilka det antingen inte framstått som naturligt och 

angeläget att studera eller för vilka det i övrigt funnits särskilda studie

hinder. Den uppsökande verksamhet som behandlas i proposition 1980/ 

81: 127 är av två slag. niimligen uppsökanue verksamhet pil arbetsplatser 

och uppsökande verksamhet i bostadsomrf1den. 

Medlen till uppsökande verksamhet pä arbetsplatser disponeras i dag av 

centrala studiestödsnämnden (CSN) som fördelar dem till vuxenuthild

ningsnämnderna. Medlen utgår till de fackliga organisationerna. Lantbru

karnas riksförbund ( LRrl. Sveriges Fiskares riksförbund ( SF) och Sveri

ges hantverks- och industriorganisation-familjeföretagen ISHIO-Familje

företagen). Riksdagen har nyligen anvisat oföriindrat 26 milj. kr. för uppsö

kande verksamhet pä arbetsplatser niista budgetf1r. Hiirutöver har riksda

gen anvisat 9 milj. kr. till de centrala fackliga organisationernas grundläg

gande utbildning av studicorganisatiirer m. m. !Sl1J 1980/81: 22. rskr 1980/ 

81: 24()). 

Medel till försöksverksamheten med uppsökande verksamhet i bostads

områden fördelas av tillsynsmyndigheten. SÖ. till studieförbunden och har 

hittills anvisats under en siirskild anslagspost under anslaget Bidrag till 

studieförbund. 

Folkbildningsutredningen föreslog att ansvaret för den llfl!Hiika11d!' 

1·erksamhete11 pil arhl'tsplmser skulle föras över till studieförbunden. Fler

talet remissinstanser som yttrade sig i denna fräga avstyrkte utredningens 

förslag och förordade att ansvaret skall ligga kvar hos de organisationer 

som anordnar verksamheten i dag. 

I proposition 1980/81: 127 ansluter sig föredragande statsrådet till folk

bildningsutredningens förslag och förordar all hiuragen till både den upp

sökande verksamheten pil arbetsplatserna och hidragen till uppsökande 

verksamhet i bostadsomräden skall gå till studieförbunden. Då Je fackliga 

organisationerna har kiinnedom om förhållanden och studiebehov p<i ar-
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betsplatserna och detta iir av stor betydelse för att den uppsökande verk

s<1mheten skall bli framgängsrik. betonar statsr;idet att det iir viktigt att 

studieförbunden och de fackliga organisationerna samverkar. Bidragen bör 

enligt propositionen pä samma siitt som i dag disponeras av CSN och 

fördelas av vuxenutbildningsniimnderna. 

Ett antal motioner om den uppsökande verksamheten p;\ arbetsplatser 

har väckts. Niigra motioner utgår frt1n förslaget i propositionen och iind

ringar i delar av detta förslag föresl{ts. I andra yrkas helt avslag p;I proposi

tionsförslaget. 

Enligt motionerna 1980/81:2063 och 1980/81:2066. i vilka propositions

förslaget i stort sett godtas. skall bidragen till den uppsökande verksamhe

ten pä arbetsplatser fördelas på samma sätt som bidragen till den uppsö

kande verksamheten i bostausomräden. dvs. via SÖ direkt till studieför

bunden. 

I motion 1980/81: 2067 föresläs att vuxenutbildningsniimnuerna - som 

enligt de i dag giillande reglerna fördelar medel for uppsökande verksamhet 

på arbetsp1atser till de fackliga organisationerna. LRF. SF och SHIO

Familjeföretagen - skall kompletteras med representanter för LRf. SF 

och SHIO-Familjcföretagen. 

Förslaget i propositionen om ansvaret for den uppsökande verksamhe

ten pf1 arbetsplatser bör enligt motionerna 1980/81: 2043 (yrkande I i denna 

del). 1980/81:2049 (yrkande Il och 1980/81:2064 lyrkanue 21 avsläs. I 

stället bör enligt motionerna 1980/81: 2043 och 1980/81: 2049 den nuvaran

de ordningen behällas så att meulen utgf1r via CSN och vuxenutbildnings

nämnderna till de fackliga organisationerna. LRF. SF och SHIO-Familjc

företagen. Enligt motion 1980/81: 2064 bör medlen gå till de fackliga organi

sationerna. 

Riksdagen har. som utskottet nyss redovisat. redan anvisat medel till 

uppsökande verksamhet p~1 arbetsplatser för nlista budgetf1r. Ansöknings

tiden för att erhålla bidrag går ut den l.'i m<~i. Det iir enligt utskottets 

uppfattning av praktiska skiil inte möjligt att niista buJgetår genomföra Jen 

förändring avseende uppsökanJe verksamhet på arbetsplatser som föror

das i proposition 1980/81: 127. Nu giillande ordning bör Jii1för giilla iiven 

budgetåret 1981 /82. Utskottet förutsiitter att ansökningstiJen förliings d:'1 

riksdagen kommer att fatta beslut med anledning av detta betänkande först 

mot slutet av innevarande riksmöte. 

VaJ därefter gäller principerna för uppsökande verksamhet pii arbets

platser åren efter budgetåret 1981/82 anser utskottet att denna fdga bör tas 

upp till förnyad prövning infi.ir budgetc'tret 1982/83. Prövningen bör innefat

ta inte bara frågan om till vilka organisationer e. d. medlen skall utgä utan 

också frågan om hidragsförddande myndigheter. 

Vad utskottet nu anfört om uppsökande verksamhet på arbetsplatser bör 

riksdagen med avslag pä proposition 1980/81: 127 och med anledning av 

motionerna 1980/81: 2043 yrkande I i denna Jel. 1980/81: 2049 yrkande I. 
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1980/81: 2063. 1980/81 : 2064 yrkande 2 m:h 1980/81: 2066 som sin mening ge 

regeringen till känna. 

Vad siirskilt giiller den fråga som tas upp i motion 1980/81:2067 vill 

utskottet erinra om att riksdagen tidigare innevarande riksmöte avslagit 

motsvarande motionsyrkande med hiinvisning till att CSN pf1 regeringens 

uppdrag gjort en översyn av vuxcnuthildningsniimndernas verksamhet och 

sammansiittning m:h att denna frf1ga ännu hereds inom regeringskansliet 

< SfU 1980/81: 22 l. Utskottet förutsätter att det vid den pågående hcrcd

ningen av denna frf1ga iiven övervägs om vuxenutbildningsnämndernas 

sammansiittning p<i nfigot siitt bör ändras. t. ex. genom representation för 

de i motionen niimnda organisationerna. Riksdagen bör emellertid inte 

föregripa denna beredning genom att nu ta ställning till vuxenutbildnings

nämndernas framtida sammansättning varför motion 1980/81: 2067 bör av

slås av riksdagen. 

De hittills gjorda utvärderingarna av den uppsökande verksamheten ger 

enligt föredragande statsrädets mening inte underlag för entydiga hedöm

ningar. Han iir diirför inte beredd att föreslå att försöks verksamheten med 

uppsiikwule rerkswnhet i ho.1t11dso111råde11 skall permanentas. Bidraget till 

fortsatt försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområ

den bör enligt statsrädet fördelas av tillsynsmyndigheten till studieförhun

den på hasis av redogörelse för den planerade verksamheten och i propor

tion till resp. studieförbunds cirkclvcrksamhet. Inom ramen för bidraget 

till uppsökande verksamhet i bostadsområden skall rymmas bidrag till 

harntillsyn. 

I motion 1980/81: 2043 yrkas avslag pä regeringens förslag om principer 

för uppsökande verksamhet i bostadsomri1den (yrkande I delvis). 

Fördelningen av medlen till uppsökande verksamhet i bostadsområden 

tas upp i motion 1980/81: 2049 I yrkande 2 l. Medlen bör enligt motionärerna 

fördelas till de studieförbund som kan presentera vm underbyggda projekt. 

Projekten skall planeras lH.:h genomföras i samarbete med organisationer 

som har verklig förankring i det aktuella bostadsområdet. Hyresgästför

ening eller bostad skooperativ organisation skall delta i projekten. 

Utskottet anser att försöks verksamheten med uppsökande verksamhet i 

bostadsområden inte hör låsas i vissa former så som föresläs i motionen. 

Medlen hör diirför fördelas i enlighet med vad som förordas i propositio

nen. Detta hindrar givetvis inte att studieförbunden etablerar ett värdefullt 

samarbete med de organisationer m. m. som verkar i aktuella bostadsom

råden. Utskottet föreslår sälcdcs att riksdagen med avslag på motion 1980/ 

81: 2049 yrkande 2 godkiinner de principer för uppsökande verksamhet i 

hostad~områden som förordas i propositionen. Utskottet avstyrker även 

motion 1980/81: 2043 yrkande I i denna del. 

Till friigan om medclsberiikning avseende uppsökande verksamhet i 

bostadsomriiden ätcrkommer utskottet i det följande. 

2 Ri/...1"d11ge11 1980/1:11. 14 .111111/. Nr 3f> 
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!!. Gränsdragning mellan kommunal vuxenutbildning och studieförbund 

I proposition 1980/81: 127 behandlas flera frilgor om gränsdragning mel

lan studieförbundens verksamhet och annan vuxenutbildning m. m. De 

första griinsdragningsfr<lgorna som behandlas har anknytning till och giiller 

kommunal vuxenutbildning. 

Folkbildningsutredningen och kommitten ori1 kommunal vuxenutbild

ning har efter samråd funnit att 11yhii1)11r1111derri.rni11g i e11ge/sk11 bör bedri

vas iiven inom kommunal vuxenuthildning. Kommitteerna menar att olika 

miilgrupper kan urskiljas fi.ir nybörjarundervisning i engelska inom kom

munal vuxenutbildning och för studieförbundens nybörjarengelska. Kom

munal vuxenutbildning bör siiledes till sin nybö1:iarundervisning rekrytera 

vuxna som siktar p{1 grundskollwmpetens i ämnet. Vuxna som har andra 

syften med sina studier bör i stiillet rekryteras av studieförbunden. 

Eftersom fortfarande m~mga vuxenstuderande saknar förkunskaper i 

iimnet hitriider föredragande statsrådet de häda kommitteernas förslag att 

grundskolkursen i engelska inom kommunal vuxenutbildning bör fä mot

svara hela grundskolans kurs i ämnet iiven om detta innebiir ett avsteg frän 

prim:ipen att grundskolkurser i kommunal vuxenutbildning enhart skall 

motsvara grundskolans högstadium. 

Förslaget avses genomföras inom ramen för dt:t antal undervisningstim

mar för grundskolkurser inom kommunal vuxenutbildning som heriiknats i 

ärels budgetproposition lprop. 1980181: 100 bil. I'.! s. 622. UbU 1980/81: 18 

p. I, rskr 1980/81: '.!I 7l. 
Utskollel föreslår att riksdagen godkänner vad som förordats i proposi

tionen om nyhö1jarengelska i kommunal vuxenutbildning. 

Kommitten om kommunal vuxenutbildning har i likhet med folkbild

ningsutredningen föreslagit att kommunen (skolstyrelsen) skall åliiggas att 

anordna regelbundna överläggningar i vuxenutbildningsfrilgor. 

Föredragande stalsrädet delar de h~1da kommittcernas uppfattning om 

vikten av ett lokalt sa111räd i 1·11xe111ahild11i11g.1:fi·iigor och anför att det är 

naturligt alt de förtroendevalda engagerar sig i ett s{1danl samrfid. Skolsty

relsen bör dii1for ta initiativ till ett regelbundet samr{id i vuxenutbildnings

fdgor vilket inte enbart bör avse arbetsfördelningen mellan kommunal 

vuxenutbildning och studieförbund. 

Utskottet har inget all erinra mot vad som förordats om samråd i 

vuxenutbildningsfrågor och föreslår alt riksdagen godkänner vad som för

ordats i propositionen. 

Utskottet har inte heller något att erinra mol vad som i övrigt har anförts 

om gränsdragning mellan kommunal vuxenutbildning och studicförbund. 
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9. Arhetsfördelning och gränsdragning mellan statshidragsherättigad folk

hildningswrksamhet o<·h annan verksamhet m. m. 

Föredragande statsrådet erinrar om att studieförhundens frihet och 

självständighet i fiirhilllande till de hidrngsgivande myndigheterna är en 

grundläggande rrincip för svenskt folkhildningsarhete. Bidrags villkoren 

skall ses som ramhestiimmelser inom vilka organisationerna och studie

cirklarna har stor frihet att utforma verksamheten alltefter behov. intres

sen och förutsättningar. Frågan om vilken verksamhet som skall beriittiga 

till statshidrag kan inte hes varas en g<'ing tlir alla och med gcnerell giltighet. 

Bedömningen m;lste göras utifriln syftet med verksamheten och det sätt p[1 

vilket denna organiseras och genomförs. Av avgörande betydelse iir ocksr1 

de förutsättningar for ett systematiskt studiearhete som finns i gruppen i 

fråga om studiemetoder. studiematerial och ledarkompetens. Gruppverk

samhet som endast har till syfte att vara en förcviindning för miinniskl1r att 

vara tillsammans eller iir en mekaniskt utövad sysselsättning av nf1got slag. 

t. ex. tillverkning av föremäl utan möjlighet att i djupare mening engagera 

tankar. känslor eller fantasi hos deltagarna. kan enligt statsrädet inte 

betraktas som folkhildningsarbete - hur viirdefull den fri'tn andra syn

punkter iin kan anses van;. I fortlöpande diskus-;ion och samd1d mellan 

tillsynsmyndigheten och studieförbunden m;istc denna griinsdragning föl

jas och prövas allteftersom verksamheten utvecklas. 

Vad särskilt giiller den estetiska verksamheten iir den enligt statsrådet -

rätt bedriven -- en viktig del av dct fria och frivilliga folkbildningsarbetet 

och en stor tillgfmg i arbetet med att förverkliga samhällets kulturpolitiska 

mål. Syftet med verksamheten får dock inte begriinsm till att utveckla 

vissa ll'kniska färdigheter och ha sin tyngdpunkt i tillverkning av pro

dukter. 

Riksdagen hör enligt motion 1980/81: l.~O I ullala som princip all hohhy-

1·crksa111het och ji·itid1·11iUen inom studiecirkclverksamheten till 100 'Jf. 

skall hetalas av dem som deltar. Motioniirerna stiiller sig ytterst tvek

samma till att stat och kommun skall finansiera friimst estetiska cirklar om 

de kan karakteriseras som umgiinge och förströelse. 

Utskottet ansluter sig till föredragande statsriidets mening om vad som 

kan h.:traktas som folkhildningsarhete. Därav följer att silllan verksamhct 

som avses i motionen redan enligt nu gällande regler och praxis inte iir 

statsbidragsherättigad folkbiklningsverksamhet. Studieförhunden har såle

des ett ansvar för att hidragcn går till avsedd verksamhet. Utskottet utgär 

från att tillsynsmyndigheten och studieforhunden även i fortsättningen 

följer denna fråga med uppmärksamhet utan att riksdagen behöver göra 

något uttalande. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion 1980/ 

81: 1301. 

Studiecirkelvcrksamhet. som viinder sig till anstiillda i ett företag. skall 

enligt propositionen betraktas som statshidragsberiittigat folkbildningsar-
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hete endast i den mån verksamheten uppfyller de grundläggande krav som 

giiller för det fria m:h frivilliga folkhildningsarbetet. Deltagandet skall 

sfiledes vara frivilligt. Deltagarna skall ha möjligheter att själva välja stu

dieförbund. phverka val av studiematerial och ledare samt studiernas 

innehi\11 och inriktning. Ett studieförhund skall vara den verkliga lokala 

anordnaren av verksamhett:n och svara för studiernas planering och gc

nomfiirande liksom för godkiinnande av studiematerial och cirkt:llcdare. 

Vidare hör utbildning som innehiir inskolning för visst yrke eller viss 

arbetsuppgift inom ett företag inte fft bedrivas som statsbidragsberättigad 

studiecirkelverksamhet. 

Statsrådet anmiilcr i sammanhanget att viss .fimbildninR m· lantbrukare 

och andra närstitende yrkesgrupper även i fortsättningen hör kunna anord

nas som statshidragsherättigade studiecirklar under förutsättning av att de 

allmiinna villkoren i övrigt uppfylls. 

Regeringens fi.irslag att forthildning av lantbrukare och andra närstäende 

yrkesgrupper skall kunna anordnas som statsbidragsberättigade studie

cirklar hör enligt motion I 9tl.Oi81: 2049 avsli\s av riksdagen <yrkande fll. 

Utskottet anser att viss fortbildning av lantbrukare och andra niirståendc 

grupper hör betraktas som fackliga studier. Riksdagen bör därför med 

avslag pii motion 1980/81: 2049 yrkande 6 godkänna vad som förordats i 

propositionen i denna fråga. 

Folkhildningsutredningen framhöll i sitt betänkande alt det iir det huvud

sakliga syftet med en utbildning som hör avgöra vem som skall arrangera 

den. Högskolans uthildningsutbud hör st.ledes grundas bl. a. pft behov som 

uppst<lr inom resp. regions niirings- och yrkesliv och inom forskningen. 

medan mer översiktligt orienterande kunskaper och färdigheter utan speci

ell anknytning till yrkeslivet hör förmedlas genom folkbildningens olika 

aktiviteter. Statsbidrag bör diirför enligt kommitten inte utgå till studieför

bundens s111clil'pl1111.1h1111d1111 1111i1·asit1'tscirklar i framtiden. 

Det finns enligt föredragande statsrädct klara principiella skiil för kom

mittens fiirslag att de studieplansbundna universitctscirklarna i fortsätt

ningen inte skall vara hidragsberiittigade. Det viktigaste skiilet iir att verk

samheten i detta slag av cirklar bedrivs i enlighet med planer som utarbe

tats av statliga organ och inte av studicförbund eller deltagarna själva. 

Enligt statsriidet skulle det emellertid knappast erbjuda några större svil

righeter för studieförbunden att {1stadkomma precis sf1 stora skillnader 

mellan reguljiir högskoleutbildning lH.:h studieplansbundna universitets

cirklar som skulle behövas for all göra cirklarna statsbidragsheriittigade. 

Statsrftdet iir diirför tveksam till det meningsfulla i att söka utforma regler 

för avgransning av studieplansbundna universitetscirklar. Mot bakgrund 

av de redovisade omstiindigheterna föreslfis att statsbidrag skall få utg{1 

lKksil for studieplansbundna universitetscirklar. 

Regeringens förslag llm statshidrag iiven till studieplanshundna universi-
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tetscirklar hör enligt motion 1980i81: 2049 avslås av riksdagen (yrkande .5 l. 

Motionärerna instämmer diirvid i vad b[1de folkbildningsutredningen och 

många remissinstanser anfört i fr{igan. Redan piibii1:jade studieplans

bundna universitetscirklar bör enligt motionen kunna avslutas med medel 

som beräknas för vissa övergångsätgärder. 

Utskottet delar föredragande statsradets syn på universitetscirklar och 

på svårigheten att klart avgränsa studieplansbundna sådana. Utskottet vill 

ocksf1 erinra om att de studieplansbundna universitetscirklarna är en liten 

del av det totala antalet universitetscirklar. Mot denna bakgrund föreslfir 

utskottet att riksdagen avslilr yrkande 5 i motion 1980/81: 2049 och godkän

ner vad föredragande statsrådet förordat. 

Utskottet har inget att erinra mot vad som anförts i propositionen om 

arhet.1Jiirde/11i11R och grii11sdra>:ni11g i ii1Tigt 111e/11111 statshidragslwriiltigad 

.fi1lkhild11i11f:.1Terkrnmhl'I ol'h 1111111111 1·l'fksa111hct. Inte heller kulturutskot

tet har haft något att erinra mot vad som anförts. Utbildningsutskottet 

föreslår dii1för att riksdagen godkänner vad som i övrigt förordats om 

arbetsfördelning och griinsdragning. 

10. Tillsyn m. m. 

SÖ har f. n. det huvudsakliga ansvaret fiir tillsynen av att de statliga 

bidragen till folkhildningen används i överensstiimmelse med giillande 

hestiimmelser. Då det giiller det nuvarande anslaget Kulturprogram inom 

föreningslivet m. m. och anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom orga

nisationer. anslagsposten till experiment och utvecklingsarhete iir det sta

tens kulturråd som ansvarar for medelsfördelningen liksom for den statliga 

tillsynen. Folkbildningsutredningen föreslog att det statliga tillsynsansva

ret skall samlas hos en enda myndighet men tog inte stiillning till vilken 

myndighet som lämpligen borde rn detta ansvar. 

I propositionen föreslås att tillsynsansvaret för folkhildningen iiven i 

framtiden skall vara delat. SÖ föresliis vara tillsynsmyndighet för det 

statliga stödet till studiecirkelverksamheten och för de bidrag som i huvud

sak iir iimnade att stödja denna. medan statens kulturräd föreshls bli 

tillsynsmyndighet för verksamhet hekostad med medel ur anslagsposten 

Bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. Förslaget innebiir enligt 

statsrådet en markering av att folkbildningen befinner sig i skiirningspunk

tcn mellan utbildningspolitik och kulturpolitik. Av siirskild betydelse i det 

sammanhanget är enligt statsrf1dets mening att kulturddet erhiiller .:tt eget 

klart angivet ansvar fiir en viktig del av folkbildningen. 

I motion 1980/81: 20o5 förordas att SÖ skall ha det samlade tillsynsan

svaret för hela folkbildningen. Motionärerna framhäller att huvuddelen av 

de aktiviteter som avses inrymmas inom begreppet kulturverksamhet i 

folkbildningen m. m. ingår i den hittillsvarande cirkel vaksamheten. Med 

3 Riksdagen IWW/81. /.J .\C1111/. ;\'r31i 
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endast en tillsynsmyndighet kommer man enligt motionärerna att få en 

bättre överblick över den samlade folkbildnings verksamheten. 

Kul!urutskollet framhåller i sitt yttrande att den verksamhet som avses 

fä stöd ur anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen 

m. m. naturligt ligger inom kulturrådets verksamhetsområde. Dl!! iir enligt 

kulturutskottet värdefullt för rådet att rn en överblick över denna verksam

het. Det begränsade merarbete som en fördelning av tillsynsuppgiften p;l. 

tvi} myndigheter kan föranleda utgör enligt kulturutskottet inte tillräckliga 

skäl mot en sådan uppdelning. Kulturutskottet betonar vikten av att sta

tens kulturråd noga följer utvecklingen av kulturvcrksamheten inom folk

bildningen och därvid hl. a. uppmärksammar eventuella effekter både i 

fråga om kulturarbetarnas arbetsmarknad och i frf1ga om den kommunala 

bidragsgi vningen. 

Inte heller utbildningsutskottet har funnit att tillriickliga skäl har anförts 

i motionen för att riksdagen skall frångå förslaget i propositionen. Utskot

tet föreslår därför att riksdagen med avslag pä motion 1980/81: 206.'i god

känner vad som anförts i propositionen om till<,ynsmyndigheter för den 

statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhcten. Utskottet vill i ~am

manhanget nämna att det enligt kulturutskottets yttrande finns anledning 

överväga om anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet i folkhildningen 

m. m. bör skiljas ut till ett självständigt anslag. Utbildningsutskottet anslu

ter sig till denna kulturutskottets uppfattning. 

11. Övriga frågor 

För studier i studiecirkel kan ti111.1·111die:1·tiid enligt.~ kap. I * studiestöds

lagen ( 1973: 349) utg;l till studerande som deltar i utbildning av det slag som 

bestiims av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. I .'i kap. 

studiestödsförordningen t l 973: 418) föreskrivs att timstudiesti.id kan utg{1 

till studerande som deltar i studiecirkel för vilken nuvarande tilläggsbidrag 

till s. k. prioriterade studiecirklar utgår. 

Med hänsyn till de ändringar beträffande tilliiggshidragen som föreslagits 

i propositionen blir det nödvändigt att också ändra hcstiimmelscrna för 

timstudiestöd. Timstudiestöd hör enligt propositionen i fortsiillningcn i 

huvudsak utgå till samma typ av cirklar som i dag. 

I motion 1980/81: ::!043 yrkas att riksdagen skall avsl11 vad som förordats i 

propositionen om ändring av bestämmelserna för timstudie~töd (yrkande I 

delvis). 

Utskottet utgår från att de föreslagna ändringarna i bestämmelserna om 

timstudiestöd vid deltagande i studiecirklar är fiiranledda av de iindringar 

som föresh\s i propositionen om tilliiggsbidrag till studiecirklar och att de 

nya bestiimmelserna därför inte kommer att inncbiira någon inskriinkning 

a\' rättigheterna till timstudiestöd för deltagande i studiecirklar jiimfön 

med vad som gäller i dag. Utskottet föreslilr att riksdagen med avslag pi1 
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motion 1980/81: 2043 yrkande I i denna del godkänner förslaget i proposi

tionen om ändring av hestämmelserna för timstudiestöd. 

Utskottet har inget att erinra mot att förslagen i propositionen beträffan

de statshidrag till studiecirklar inte kommer att påverka det särskilda 

statsbidraget till ko11takttolk11thi/d11i11g i form av studiecirkel. 

12. Medclsberäkningcn 

Det nya förslagsanslaget Bidrag till folkhildning ersiitter de nuvarande 

anslagen Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. rn .. Bidrag till 

studieförbund och Bidrag till studiccirkelvcrksamhet. den nuvarande an

slagsposten till experiment och utvccklingsarbete under anslaget Bidrag till 

kulturverksamhet inom organisationer samt anslagsposterna till kurs- och 

konfcrensvcrksamhct och till stöd åt försöksverksamhet och undersök

ningar inom folkbildningsarbetet under anslaget Bidrag till siirskilda vux

enutbildningstitgärdt:r. 

Utskollt:t redovisar i dt:t följande de olika anslagsposterna under det nya 

anslaget. Under var:ie ansbgspost redovisas de ändringsförslag som fram

förts i motioner betriiffandc resp. anslagspost. Diirefter rt:dovisar utskottet 

dt:t samlade medclsbt:hovet S<t som dl!! bt:riiknats i propositionen och 

motionerna. Slutligen tar utskottet ställning i ett sammanhang till alla 

framförda förslag beträffande medclsberäkningarna. 

Riksdagt:n heslöt iir 1980 att den totala statsbidragsbt:rättigade st11dfrcir

kdl'l'rksa111heten undt:r budgetilren 1980/81-1981 /!C sammanlagt skulle Hi 

uppgii till högst tvti gänger den faktiska verksamheten budgetåret 1979/80. 

Antalet bidragsberättigade studietimmar bkv det året ca 10.8 miljoner. I 

övcrt:nssliimmelse med riksdagsbeslutet beriiknar föredragande statsr<tdet 

nu att verksamheten budget[1rct 1981/82 i huvudsak skall motsvara den 

faktiska verksamheten under hudgctiiret 1979/80. dvs. ca 10.8 miljoner 

studietimmar. Från detta timtal dras dels studietimmar inom sådan verk

samhet som förcsl{1s crhälla statsbidrag i annan form. dels studietimmar 

som enligt föreslagna avgriinsningsrt:gler inte blir statsbidragsbt:riittigade. 

Det samlade antalet studietimmar som bör riiknas bort bcriiknas till 1.2 

miljoner. Därmed åler~tår 9.6 miljoner studietimmar som bör erhålla stat

ligt studiecirkelbidrag niista budgetår. Av dessa 9.6 miljoner studietimmar 

fort:slås 6.72 miljoner eller ca 70 '::i erh{11la det högre timbidragt:t om 80 kr. 

För återstående del siitts visserligen ingen övre griins men statsrådet 

riiknar med att antalet studietimmar skall bli (9.6- 6.72 =) 2.88 miljont:r 

studielimmar. För dessa studietimmar skall s{1Jcdcs del lägre timbidragct 

om 25 kr. utgå. 

Kostnaden för timbidrag till studiecirklar för liudgetåret 1981/82 blir 

enligt statsrådet<; beräkningar ca ft 10 milj. kr. 
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I propositionen her~iknas 31.6 mil.i. kr. fiir de olika riktade tilliiggshidrag 

till studiecirklar sllm regeringen flireslagit. 

För vissa resekostnader m:h traktamenten till ledare i universitetscirklar 

heriiknas i propositionen 2 mil.i. kr. 
Bidraget till studiecirkclverksamhden hör enligt motion 1980/8 I: 2049 

(yrkande 7 delvis) minskas genom förslaget i motionen att studieplans

bundna universitetscirklar inte skall beriittiga till statsbidrag. Med ledning 

av den sammanlagda bidragsiindring som yrkas i mot illnen kan ber~iknas 

att den aktuella minskningen torde uppgil till ca 4 mil.i. kr. 

Enligt motion 1980/81: 2049 tyrkande 7 delvis) bör 52 milj. kr. utöver 

regeringens fiirslag anvisas for de i motilinen föreslagna ökade riktade 

tilliiggsbidragen. 

Anslagsposten Bidr11g till /..11lt111"1"af..s11111/ict i.fi1lkhild11i11gc11 m.111. fiire

sliis l'iiras upp med 70 mil.i. kr. Detta förslag har inte föranlett ni·igra 

motionsyrkanden. Kulturuhkottet har. som redan niimnts. inget att erinra 

mot medels"beriikningen. 

Föredragande statsräuet fiireslår att bidraget till .\"/11di1'.fi"irh1111dc11.\ n•11-

tr11/11 org1111i.,11tio11sko.,"/1111d1•r skall iikas till 15.7 milj. kr. Statsräuet finner 

det angeläget att förstiirka studicförbundrns resurser för rf1dgivning llCh 

granskning. Varje studieförbund biir enligt statsrädet fä ett basbidrag om 

160000 kr. Resten av bidraget bör fördelas i huvudsak enligt nu giillande 

regler. 

Enligt motion 1980/81: 2049 t yrkande 7 delvis) bör organisationsbidraget 
ökas med ca 8 milj. kr. s(1 att det motsvarar 3 <_:; av det statliga bidraget till 

folkbildning. dvs. ca 24 milj. kr. Genom detta ökade bidrag vill motion~irer

na motverka den osiikra situation som studieförbunden enligt motionen 

lever i. 

För F11/khild11i11g.1:fi"irh1111d1•111clt lii11shild11i11g.1:fi"irh1111d1•11 beriiknas i pro

positionen 2.6 milj. kr.. för .1·11ulh'.fi"irh1111dc11.1· pedagogiska 1·erksamltct oclt 

1111·eckli11g.wrhcrc 20 milj. kr. och för 1·crkrn111hcre11 hl1111d lw11dik11pp11dc 

ett samlat bidrag om 10 milj. kr. Dessa beriikningar har inte föranktt några 

motions yrkanden. 

Till av SÖ anordnad 111hild11i11g 1n- tl'l"kc11språkstolk11r. rc1//.:11r.ti"ir 1·11.r,·11-

diim och diil'11/i11d11 s11111/ 111/k111hild11re utgf\r f. n. 2 9D 000 kr. För niista 

budgetår beräknar föredragande statsr[idet 3 200ilOO kr .. dvs. en ökning 

motsvarande pris- och lönenmriikning. 

I två motioner viickta under allrniinna motionstiden i {ir. niimligen 1980/ 

81: 444 yrkande I och 1980/81: I 090 yrkande I. yrkas att riksdagen till 

utbildning av teckenspriikstolkar rn. rn. skall anvisa I milj. kr. utöver 

regeringens förslag. Motioniirerna anser att det är synnerligen angeHigct att 

den av SÖ förordade upphyggnaden av verksamheten kommer till st{md. 
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För den 11(7/Hiikandc 1·erks11111hc11·11 i ho.1111d.10111rildl'l1 heriiknas en ök

ning med 4 milj. kr. till 6 milj. kr. niista hu<lgetfa. Det finns hiirvidlag inga 

iindringsförslag i nc'tgon av motiL1ncrna. 

För ökade kostnader för SÖ och statens k11/111rrlid heriiknas 0.8 milj. kr. 

och för vissa övcrg;°ingskostnader 10 milj. kr. Inte heller dessa beriikningar 

berörs i nägot motionsyrkande. 

Totalt föreslfir regeringen att det nya .fi'irslugsw1.1-/a/.!<'I Ridrn/.! 1il/ .fii/k

hild11i11g skall föras upp med 781915000 kr. och att riksdagen skall go<lkiin

na att 70 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenut

bildningsavgiften for hudgetäret 1981/82 skall anviindas till att delvis finan

siera anslaget. 

Sammanlagt medför de olika förslagen i motion 1980/8 I: 2049 (yrkande 

71 ett ökat medelsbchov under anslaget om sammanlagt 56 milj. kr. ( + 52 

milj. kr. fiir vissa riktade tilliiggsbidrag. -4 milj. kr. för studieplansbundna 

universitetscirklar samt + 8 milj. kr för studiefiirbundens centrala organi

sationskostnader). 

I motion 1980/81: 2043 yrkas att anslaget skall ökas med 214 917 000 kr. 

till 996832000 kr. (yrkande 3). I motionen anges inte vilka iindringar i 

förhållande till regeringens förslag som föranleder detta sammanlagda lika

de medclsbehov. 

Förslaget i motionerna 1980/8 I: 444 yrkande I och 1980/81: I 090 yrkande 

I om att ytterligare I milj. kr. för utbildning av teckenspräkstolkar m. tl. 

skall anvisas innehiir att anslaget enligt motionerna hör föras upp med 

782 915 000 kr. 

Utskottet kan av statsfinansiella skiil inte tillstyrka förslaget i motion 

1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del om ökade bidrag till studieförhundens 

centrala organisationskostnader. 

Utskottet anser att utbildningen av teckenspriikstolkar m.11. iir angelii

gen. Detta var m:ksil anledningen till att utskottet [ir 1980 tillstyrkte mo

tionsyrkanden om utbyggnad av denna utbildning. Utskottet kan emeller

tid i det rf1dande statsfinansiclla läget inte tillstyrka att utbildningen byggs 

ut ytterligare nästa hudgetär. Utskottet föresl{1r diirrör att riksdagen med 

avslag r<1 motionerna 1980/81 :444 yrkande I och 1980/8 I: 1090 yrkande I 

anvisar de medel som regeringen heriiknat rör utbildning av teckensprfiks

tolkar m. Il. 

Utskottet föresl{1r - med hiinvisning till sina stiillningstaganden i det 

foregäende till frågan om statsbidrag till studieplanshundna universitets

cirklar samt frågan om storleken p{1 och omfattningen av riktade tilläggsbi

drag till studiecirklar - att riksdagen avslår motion 1980/81: 2049 yrkande 

7 i vad det avser iindringar av regeringens medclsberiikningar för dessa 

iindamal. 

Med hiinvisning till utskottets ställningstaganden i det föregående till de 
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förslag i motion 1980/8 I: 2043 vilka torde li:irankda det i motionen beriikna

de samlade medelsbehovet av 996 8.~2 000 kr.. föres lär utskottet att riksda

gen avslilr yrkande 3 i motion 1980/8 I: 2043. 

Utskottet som inte heller i övrigt har nägot att erinra mot medelsberiik

ningarna i propos1t1on 1980/8 I: 127 fiireslilr att riksdagen anvisar 

781915000 kr. under det nya förslagsanslaget Bidrag till folkbildning. 

Utskottet föresliir vidare att ribdagen godkiinner att 70 milj. kr. av de 

medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften anviinds 

for att delvis finansiera anslaget. 

13. Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

I. att riksdagen betriifl"ande principer för schablonbidrag till studie

cirklar godkiinner vad sL1m förordats i proposition 1980/8 I: 127 . 

.., att riksdagen betrtiffande principer för riktat tilliiggsbidrag till 

studiecirklar utanför gymnasienrt i stödomr[1dena 3--n med av

slag pii motion 1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del godkiinner 

vad som förorcbts i proposition 1980!8 I: 127. 

3. att riksdagen bctriiffande principer för riktade tilHiggsbidrag till 

vissa handikappcirklar. hcmspdikscirklar och cirklar i samhiills

inriktade iimnen med avslag pii motionerna 1980/81: 2043 yr

kande 2 i denna del. 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del och 

1980/81: 2064 yrkande I i denna del godkänner vad som förordats 

i proposition 1980/81: 127. 

4. att riksdagen beträffande avskaffande av tilliiggsbidrag till stu

diecirklar i svenska och engelska med avslag pil motionerna 

1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del. 1980/81: 2049 yrkande 7 i 

denna del och 1980/81: 20M yrkande I i denna del godkiinner vad 

som förordats i proposition 1980/81: 127. 

5. att riksdagen betriiffande avskaffande av tilliiggsbidrag till stu

diecirklar i matematik med avslag pil motion 1980/81: 2043 yr

kande 2 i denna del godkiinner vad som förordats i proposition 

1980/81 : 127. 

6. att riksdagen betriiffande principer i övrigt for statsbidrag till 

studiecirkelverksamhet godkiinner vad som förordats i propl1si

tion 1980/81: 127. 

7. att riksdagen betriiffande deltagarantal per studiecirkel och per 

sammankomst med avslag på motion 1980/81: 2043 yrkande I i 

denna del godbnner vad som förordats i proposition 1980/ 

81: 127. 

8. att riksdagen betriiffande illdersgräns för deltagare i studiecirkel 

med avslag på mqtionerna 1980/81: 2030 och 1980/81: 2043 yr-



UbU 1980/81:36 27 

kande I i denna del godkiinner vad som fiirordats i proposition 

1980/81: I 27. 
9. att riksdagen beträffande antal studietimmar per cirkelsarnman

komst och per studiecirkel med anledning av proposition 1980/ 

81: 127 och motion 1980/81:2049 yrkande 3 samt med avslag pii 

motion 1980/81: 2043 yrkande I i denna del som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

10. att riksdagen bctriiffandc övriga villkor for statsbidrag till studie

cirklar med avslag pii motion I 980i8 I: 2043 yrkande I i denna del 

godkänner vad som förordats i prnposit ion 1980;8 I: 127. 

11. att riksdagen antar det till pmposition 1980181: 127 fogade försla

get till lag om upphävande av förordningen I 1974: 4541 llm stats

bidrag till kulturprogram inom föreningslivet. 

12. att riksdagen antar det till proposition 1980/81: 127 fogade försla

get till lag om iindring i lagen ( 1976: 10461 om övcrliimnande av 

förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartemcnteh verksam

hetsumräde. 

13. att riksdagen beträffande principer för statsbidrag till kulturverk

samheten inom folkbildningen m. m. med avslag pit motion 1980/ 

81: 2049 yrkande 4 godkiinner vad som förordats i propositilln 

1980/8 I : I 27. 

14. att riksdagen beträffande principer för statsbidrag till studieför

bunden godkiinncr vad som forordats i propllsition 1980/81: 127. 

15. att riksdagen beträffande principer för statsbidrag till uppsö

kande verksamhet p<\ arbetsplaher med avslag pi:t proposition 

1980/81: 127 samt med anledning av motionerna 1980181: 2043 

yrkande I i denna del. 1980/81:::!049 yrkande I. 1980/81:::!063. 

1980/81: 2064 yrkande ::! och 1980/81: 2066 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

16. att riksdagen bctriiffande vuxcnutbildningsnämndernao;, samman

sättning avsliir motion 1980/81: 2067. 

17. att riksdagen hctrMfandc principer för statsbidrag till uppsii

kandc verksamhet i bostads(,nlfitden med avslag pä motillnerna 

1980/81: ::!043 yrkande I i denna del och 1980/81: ::!049 yrkande 2 

godkänner vad som förordats i propllsition 1980/81: I ::!7. 

18. att riksdagen godkänner förslaget i proposition 1980/81: I ::!7 att 

grundskolkurser i engelska inom kommunal vuxenutbildning ff1r 

motsvara iiven läg- och mdlanstadicts kurs i ämnet. 

19. att riksdagen godkiinner vad som förordats i proposition 1980i 

81: 127 om regelbundet samråd i kommunerna i vuxcnutbild

ningsfri\gor. 

20. att riksdagen bctriiffamlc hobbyverksamhet och fritidsnöjen av

slår motion 1980/81: 130 I. 

21. att riksdagen beträffande fortbildning för lantbrukare m. n. med 
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avslag på motion 1980/81: 2049 yrkande h godkiinner vad som 

förordats i proposition 1980/81: 127 . 

.,., att riksdagen betriiffandc studicplanshundna univcrsitetscirklar 

med <1vslag på motion 1980/81: 2049 yrkande 5 godkiinncr vad 

som förordats i proposition 1980/81: 127. 

23. att riksdagen betriiffande arbetsfördelning och gränsdragning i 

övrigt mellan statsbidragsberiittigad folkhildningsvcrksamhet 

och annan verksamhet godkiinner vad som förordats i proposi

tion 1980/81: 127. 

24. att riksdagen hetrtiffandc tillsynsmyndigheter för den statsbi

dragsberiittigadc folkbildningsverksamheten med avslag p[1 mo

tion 1980/81: 2065 godkänner vad som förordats i proposition 

1980/81: 127. 

25. att riksdagen betriiffande ändring av bestiimmelserna för timstu

diestöd med avslag pä motion 1980/81: 2043 yrkande I i denna del 

godkiinncr vad som förordats i proposition 1980/81: I 27. 

26. att riksdagen hetriiffande bidrag till studieförbundens organisa

tionskostnader bifaller proposition 1980/81: 127 och avslär mo

tion 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del. 

27. att riksdagen betriiffandc bidrag till utbildning av teckenspri\ks

tolkar m. Il. bifaller proposition 1980/81: 127 och avslilr motio

nerna 1980/81:444 yrkande I i denna del och 1980/81: 1090 yr

kande I i denna del. 

28. att riksdagen godkiinncr att 70000000 kr. av de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budget

[1ret 1981/82 anviinds till att delvis finansiera anslaget Bidrag till 

folkbildning m. m .. 

29. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 127 och med 

avslag pii motionerna 1980/81: 444 yrkande I i denna del. 1980/ 

81: I 090 yrkande I i denna del. 1980/81: 2043 yrkande 3 och 1980/ 

81: 2049 yrkande 7 i denna del till Bidmg till .fil/khildning för 

budgetäret 1981/82 anvisar ett förslagsanslag av 781915000 kr. 

Stockholm den 14 maj 1981 

På utbildningsutskottets viignar 

STIG ALEMYR 

Nii1Tt1r111u/1• i·id iirendcts s/111he/11111d/i11g: Stig Alemyr tsl. Hans Nyhage 
(111). Bengt Wiklund tsl. Jörgen Ullenhag lfpl. Lars Gustafsson tsl. Rune 
F<.ydcn lm). Helge Hagberg (s). Lennart Bladh ts). Lena H_iclm-Wallcn tsl. 
Kerstin Göthberg le). Karl-Erik Hiill l~l. Gunnel Liljegren tml. Larz Jo
hansson tel. Linnea Hörlen (fpl och Christina Rogestam tel. 
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Reservationer 

I. Principer för riktade tilläggs bidrag till vissa handikappcirklar, hcm

språkscirklar och cirklar i samhällsinriktade ämnen (mom. 31 

Stig Alcmyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagherg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Wallen och Karl-Erik Hiill (alla si anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 9 bö1jar "'Utskottet 

anser·· och slutar "samhällsinriktade ämnen"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att de riktade tilläggsbidragcn till vissa studiecirklar för 

handikappade. till hemspråkseirklar och till cirklar i samhiillsinriktade 

ämnen måste höjas i förhållande till regeringens förslag. I likhet med 

motionärerna anser utskottet att behovet av särskilda stöchltgiirder med 

denna fördelningspolitiska inriktning är stort. Utskottet anser diirför att de 

nu aktuella riktade tilliiggsbidragcn i enlighet med förslagen i motionerna 

1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del och 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del 

bör utgå med 20 kr. per studietimme. Vid mcdelsanvisningen hiir dii11'ör 

riksdagen anvisa 27 milj. kr. utöver regeringens förslag. Vad utskottet hiir 

anfört bör riksdagen med bifall till dessa motionsyrkanden och med anled

ning av motion 1980/81: 2064 yrkande I i denna del som sin mening ge 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. att riksdagen beträffande principer för riktade tilHiggshidrag till 

vissa handikappeirklar. hemspråkseirklar och cirklar i samhälls

inriktade ämnen med anledning av proposition 1980/81: 127 och 

motion 1980/81: 2064 yrkande I i denna del samt med hifall till 

motionerna 1980/81: 2043 yrkande 2 i denna del och 1980/81: 2049 

yrkande 7 i denna del som sin mening ger regeringen till kiinna 

vad utskottet anfört. 

2. Tilläggsbidrag till studiecirklar i svenska och engelska (mom. 41 

Stig Alemyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Bladh. Lena Hjclm-Wallcn och Karl-Erik Hiill (alla si anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pf1 s. 10 höi:iar "Utskottet 

anser" och slutar "och engelska .. bort ha följande lydelse: 

Som motionärerna påpekar har tilliiggshidragen till studiecirklar i svens

ka och engelska på grundskolans nivå haft stor betydelse för att stimulera 

till studier i dessa ämnen. Eftersom sä mtrnga vuxna ännu inte fött grund

läggande kunskaper i dessa iimnen anser utskottet i likhet med mlltioniirer

na att tilläggsbidraget till studiecirklar i svenska och engelska bör finnas 

kvar. Utskottet anser att tilliiggshidraget till dessa cirklar bör vara 20 kr. 
per studietimme. Vid medclsanvisningen hör diirför riksdagen anvisa ~5 

4 Rik.1·d11ge11 /WIO/X I. 14 .rnml. Nr 3fi 
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milj. kr. utöver regeringens förslag. Vad utskottet här anfört bör riksdagen 

med bifall till motionerna 1980/81: 204> yrkande 2 i denna del och 1980/ 

81: 2049 yrkande 7 i denna del samt med anledning av motitln 1980/81: 2064 

yrkande I i denna del som sin mening ge regeringen till känna. 

de/.1· att utskottets hemstiillan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. att riksdagen betriiffande riktade tilliiggshidrag till studiecirklar i 

svenska och engelska med avslag p;i proposition 1980/81: 127. 

med bifall till motionerna 1980/81: 204> yrkande 2 i denna del och 

1980/81:2049 yrkamle 7 i denna del samt nH:d anledning av 

motion 1980/81: 2064 yrkande I i denna del som sin mening ger 

regeringen till k:inna vad uhkottet anfört. 

3. Antal studietimmar per cirkelsammankomst och per studiecirkel 

tmom. 9) 

Hans Nyhage. Rune Ryden och Gunnel l.iljegren lalla ml anser 

dels att den del av utskottets yltrandt: som pii s. 12 bör:jar "Utskottet 

anser" och slutar "'till kiinna·· bort ha följande lydt:lst:: 

Utskollet instiimmer i vad som anförs i propnsitinnen om alt nuvarande 

huvudregt:I om högst tre statsbidragsberiittigade studietimmar per cirkd

sammankomst skall bibehållas och att nuvarande möjlighet till dispt:ns inte 

liingrt: skall finnas. Utskottet anser i likhet med föredragande statsr<\det att 

minsta antalet studietimmar per sammankomst skall vara 15. Riksdagen 

hör s{tledes med avslag p[1 mntillnerna 1980181: 2043 yrkande I i denna del 

och 1980/81: 2049 yrkande 3 godkiinna vad som förordats i propositiont:n i 

dessa frågor. 

dl'l.1· att utskollets hemstiillan undt:r 9 bort ha följandt: lydelst:: 

9. att riksdagen hetriiffande antal studietimmar per cirkclsamman

komst och per studit:cirkel med avslag p~1 motionerna 1980/ 

81: 204.~ yrkande I i denna del och 1980/81: 2049 yrkande .~ gnd

kännt:r vad som förordats i proposition 1980/81: 127. 

4. Principer för statsbidrag till kultun·crksamheten inom folkbildningen 

m. m. (mom. 13) 

Stig Alemyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Hladh. Lena Hjclm-Wallen och Karl-Erik Hiill (alla sl anser 

dels att den del av utskottets yttramk Sl•m p[1 s. 14 börjar ··som fram

går" och slutar "dt:ssa frägor" bort ha följande lydelse: 

Till kulturutskottets yttrandt: iir fogad en avvikande mening I om princi

perna för fördelning av bidraget till kulturvt:rksarnhet i folkbildningen 

m. m. I denna anförs att folkbildningsstödet i dess helhet bör anviindas sii 
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att det främjar en verksamhet som stärker folkrörelsernas arbete och 

vänder sig till kulturellt och utbildningsmiissigt eftersatta grupper. Denna 

synpunkt hör vara avgörande när det gäller att fördela bidraget mellan 

studieförbunden. Arrangemang som anordnats i samverkan med medlems

organisation eller annan organisation som studieförbundet stadigvarande 

samarbetar med hör ges en större vikt vid bidragsfördelningen. Motsvaran

de bör gälla arrangemang i glesbygd eller i samverkan med handikapp- eller 

invandrarorganisation. Blivande bidragsregler bör utformas i enlighet med 

dessa synpunkter. Utbildningsutskottet instämmer med vad som anförts i 

avvikande mening I till kulturutskL>ttets yttrande KrU 1980/81: hy. 

Utbildningsutskottet föreslfir att riksdagen med anledning av prnposition 

1980/81: I 27 och med bifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 4 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om principer för 

statsbidrag till kulturverksamhet. 

dels att utskollets hemställan under 13 bort ha följande lydelse: 

13. att riksdagen beträffande principer för statsbidrag till kulturverk

samheten i folkbildningen m. m. med anledning av proposition 

1980/81: 127 och med bifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 4 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

5. Principer för statsbidrag till uppsökande verksamhet i hostadsomradcn 

(mom. 171 

Stig Alemyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagherg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Wallen och Karl-Erik Hiill talla si anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 17 börjar ··Utskottet 

anser·· m:h slutar "denna del" bort ha följande lydelse: 

Ansvaret för den uppsökande verksamheten i hostadsomritden hör enligt 

utskottets mening i första hand och sii l[ingt det iir mi.~iligt förankra., h11s de 

människor bland vilka verksamheten skall bedrivas. Stödet till uppsii

kandc verksamhet i bostadsomrftden hör diirfiir enligt utskottets mening 

fördelas s<i som förordas i motion 1980/81: 2049. niimligen till de studieflir

bund som kan presentera viil underbyggch1 projekt som skall planeras och 

genomföras i samarbete med organisationer med verklig förankring i de 

bostadsomrf1den där verksamheten skall genomföras. Vidare hör hyres

gästförening eller hostadskooperativ organisation delta i projekten. Vad 

utskollet här anfört om fördelning av medel till uppsökande verksamhet 

bör riksdagen med bifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 2 som sin me

ning ge regeringen till känna. Utskottet har i övrigt inget at 1 erinrd mot de i 

propositionen föreslagna principerna för uppsökande verksamhet i bo

stadsområden. Utskottet föresl~tr att riksdagen avslftr motion 1980/81: 2043 

yrkande l i denna del. 
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dels att utskottets hemstiillan under 17 bort ha följande lydelse: 

17. att riksdagen betrii!Tande rrinciper för statsbidrag till urrsii

kamk \·erksamhet i hostadsomri'tden med anledning av rroposi

tion 1980/81: 127. med hifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 2 

och med avslag pä motion 1980/8 I: 2043 yrkande I i denna del 

som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

6. l'orthildning för lanthrukare m. n. (mom. 21) 

Stig Alemyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Uladh. Lena Hjelm-Wallen och Karl-Erik Hiill (allas) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pft s. 20 börjar ·· Utsknttet 

anser" och slutar .. denna fdga · · bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att förslaget om fortbildning av lantbrukare m.11. i form 

av studie~irkelverksamhet iir ett av'1eg frfin de princirer som förordas i 

propositionen om att utbildning i företag. utbildning för visst yrke m. m. 

inte skall vara statshidragsbcrättigad studiecirkclverksamhet. Utskottet 

anser dlirför att riksdagen med bifall till motilm 1980/81: 2049 yrkande h 

och med avslag pil rrorosition 1980/81: 127 hör ge denna utskottets mening 

till kiinna för regeringen. 

dels att utskottets hemställan under 21 bort ha följande lydelse: 

21. att riksdagen betriiffande fortbildning för lantbrukare m.11. med 

avslag p<I rrnrosition 1980/81: 127 och med bifall till motion 1980/ 

81: 2049 yrkande o som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskLlttet anfört. 

7. Studieplanshundna universitetscirklar ( mom. 22) 

Stig Alemyr. Bengt Wikluml. Lars Gustafsson. Helge Hagherg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Wallen och Karl-Erik Hiill (alla sl anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 21 biirjar ··Utskottet 

delar·· och slu(ar ··siatsritdet förorda('· bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar föredragande statsn'idets uprfattning att folkbildningsut

redningen anfört klara rrincipiella skäl fiir att studieplansbundna universi

tetscirklar i fortsiittningcn inte skall vara statsbidragsberiittigade eftersom 

cirklarna bedrivs i enlighet med rlaner som urpriittats av statliga llrgan och 

inte av studieförhund eller av deltagarna själva. Som en konsekvens härav 

anser utskottet att riksdagen i enlighet med motion 1980/81: 2049 yrkande .'i 

och med avslag p(1 proposition 1980/81: 127 hör ge n:geringen till kiinna att 

studieplanshundna univcrsitetscirklar i fortsiittningen inte skall vara stats

hidragsbcriittigade. Vid medelsanvisningen hör riksdagen anvisa 4 milj. kr. 

mindre iin enligt regeringens l"örslag. Enligt utskottets mening bör de 

studieplansbundna univcrsitetscirklar som inte hunnit avsluta sin verksam-
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het före utgilngen av budgetiiret 1980/81 fo slutföras med medel s(im 

anvisas för vissa övcrgångsi'ltgärder. 

dels att utskottets hemstiillan under 22 hort ha följande lydelse: 

T") att riksdagen betriiffande studieplanshundna univasitetscirklar 

med avslag på proposition 1980/81: 127 och med bifall till motion 

1980/81: 2049 yrkande 5 som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört. 

8. Tillsynsmyndighet för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksam

hetcn (mom. 24) 

Hans Nyhage. Rune Ryden och Gunnel Liljegren (alla ml anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pit s. 22 htir:iar '"Inte heller·· 

och slutar "'kulturutskottets uppfattning·· hort ha följande lydelse: 

Till kulturutskottets yttrande är fogad en avvikande mening 2 om till

synsmyndighet för folkbildningen. I denna erinras om att ett av huvudsyf

tena med det nya bidraget kulturverksamhet i folkbildningen m. m. iir att 

möjliggöra en integration mellan cirkelstudier och andra aktiviteter. t. ex. 

förberedande av en utstiillning, ett musikarrangemang. en teatcrförcsHill

ning. en bygdeheskrivning etc. Även eljest skall ett niira samspel mellan 

cirkclstudier och kulturverksamhct kunna iiga rum. Mot den bakgrunden 

är det enligt vad som anförs i denna avvikande mening sftviil administrativt 

som ekonomiskt oliimpligt att t vil skilda myndigheter har att utforma 

föreskrifter. ge rfid. utöva kontroll och i övrigt hantera det statliga stödet. 

SÖ hör därför ges det samlade tillsynsansvaret för folkbildningen. Uthild

ningsutskottet ansluter sig till detta och anser att riksdagen med avslag pil 

proposition 1980/81: 127 och med bifall till motion 1980/81: 2065 Sllm sin 

mening ger regeringen till kiinna vad här anförts om en tillsynsmyndighet 

för den statshidragsbcriittigade folkbildningsverksamheten. I kulturutskot

tets yttrande nämns att enligt kulturutskottets mening finns det anledning 

överväga om anslagsposten Bidrag till kulturverksamhct i folkbildningen 

m. m. bör skiljas ut till ett sjmvstiindigt anslag. I den avvikande meningen 2 

till kulturutskottets yttrande anförs att detta ej hör tas upp till prövning 

innan erfarenhet har vunnits av den faktiska belastningen på denna an

slagspost resp. anslagsposten för studie<.:irkelverksamhet. Utbildnings

utskottet ansluter sig till vad som anförts i den avvikande meningen i denna 

fråga. 

dds att utskottets hemstiillan under 24 bort ha följande lydelse: 

24. att riksdagen beträffande tillsynsmyndighet för den ~tatshidrags

bcriittigade folkbildningsverksamheten med avslag pii proposi

tion 1980/81: 127 och med bifall till motion 1980/81: 206.'i som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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9. Bidrag till studieförbundens organisationskostnader (mom. 261 

Stig Alcmyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Wallen och Karl-Erik Hiill (alla si anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pit s. 25 börjar ··utskottet 

kan .. och slutar ··centrala organisationskostnader"· bort ha följande ly

delse: 

Utskottet anser att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 2049 yr

kande 7 i denna del bör anvisa 8 milj. kr. mer än vad regeringen föreslagit 

till studieförbundens organisationskostnader för att underlätta for dem att 

fullgöra sina uppgifter och för att giira deras ekonomiska situation siikran:. 

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. 

dds att ut~kottets hemstiillan under 26 bort ha följande lydelse: 

26. a(! riksdagen beträffande bidrag till studieförbundens organisa

tionskostnader med anledning av proposition 1980/81: 127 och 

med bifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

10. Bidrag till utbildning 3\' tcckcnspråkstolkar m. n. (mom. 27) 

Stig Alemyr. Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Walkn och Karl-Erik Häll lalla si anser 

dcl.1 att den del av utskottets yttrande som på s. 25 börjar ··Utskottet 

anser .. od1 slutar .. teckenspräkstolkar m. tl ... bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att riksdagen med bifall till motionerna 1980/81: 444 

yrkande I och 1980/81: 1090 yrkande I bör anvisa I milj. kr. mer iin vad 

regeringen föreslagit för ut\1ildning av teckensprf1kstolkar m. Il. Detta bör 

riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. 

dels att ut!'kottets hemställan under 27 bort ha följande lydelse: 

27. att riksdagen betriiffande bidrag till utbildning av teckenspräks

tolkar m. tl. med anledning av proposition 1980/81: 127 och med 

bifall till motionerna 1980/81: 444 yrkande I i denna del och 1980/ 

81: 1090 yrkande I i denna del som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskotkt anfört. 

J I. Mcdelsheräkningen 1mom. 291 

U11der.fi>ru1siit111i11g m· hifi1/I Till rcserl'lllio11cma I, 2, 7. Y och JO. 

Stig Alemyr, Bengt Wiklund. Lars Gustafsson. Helge Hagberg. Lennart 

Bladh. Lena Hjelm-Wallcn och Karl-Erik Häll (allas) anser 
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dels att den del av utskotkts yttrande som p;\ s. 25 hö1:iar ""Utskottet 

föreslår" och på s. 26 slutar "'till folkhildning"" bort ha följande lydelse: 

Utskottet föreslär med hiinvisning till vad som anförts i reservationerna 

I och 2 om riktade tilläggsbidrag ( + 27 resp. + 25 milj. kr. I och i reserva

tion 7 om studieplansbundna universitetscirklar t -4 milj. kr. I att riksdagen 

med bifall till motion 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del anvisar 48 milj. 

kr. mer iin vad regeringen föreslagit. 

Med hänvisning till vad som anförts i reservation 9 om studieförbundens 

organisationskostnader föresl<lr utskottet att riksdagen med hifall till mo

tion 1980181: 2049 yrkande 7 i denna del anvisar 8 milj. kr. mer iin vad 

regeringen föreslagit. 

Vidare föreslår utskottet med hänvisning till vad som anförts i reserva

tion 10 om bidrag till utbildning av teckenspnlkstl1lkar m.11. att riksdagen 

med hifall till motionerna 1980181: 444 yrkande I i denna del och 1980/ 

81: !090 yrkande I i denna del anvisar I milj. kr. mer iin vad regeringen 

föreslagit. 

Då utskottet inte har möjlighet att hedöma för vilka iindam~il och med 

vilka delbelopp medel har yrkats i motion 1980/81: 2043 föreslilr utskottet 

att riksdagen avslitr motionen i den m~m den ink redan tillgodosetts genom 

utskottets förslag i det föregt1ende. 

Utskottet har i övrigt inget att erinra mot regeringens medelsberiikningar 

under anslaget Bidrag till folkbildning och föreslär sammanfattningsvis att 

riksdagen med anledning av proposition 1980/81: 127. med bifall till motion 

1980/81: 444 yrkande I i denna del. 1980/81: I 090 yrkande I i denna del m:h 

1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del samt med anledning av motion 1980/ 

81: 2043 yrkande 3 till Bidrag till folkbildning för budgetär.:t 1981/82 anvi

sar ett förslagsanslag av 838915000 kr. 1781915000 + 27000000 + 
25 0()() 000 - 4 000 000 + 8 000 000 + I 000 000 kr. I. 

dels att utskottets hemstiillan under 29 hort ha följande lydelse: 

29. att riksdagen med anledning av proposition 1980i81: 127 ueh 

motion 1980/81: 2043 yrkande J samt med bifall till motionerna 

1980/81: 444 yrkande I i denna del. 1980/81: I 090 yrkande I i 

denna del och 1980/81: 2049 yrkande 7 i denna del till Bidrng till 

ji1/khildni11g för hudget{iret 1981/82 anvisar ett förslagsanslag av 

838915000 kr. 
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Kulturutskottets yttrande 

1980/81: 6 y 

36 

Bilaga 

med anledning av proposition 1980/81: 127 om folkbildning m. m. 
jämte motioner 

Till uthildning.rntskottet 

Utbiklningsutskollet har den 26 mars 1981 beretl kulturutskollet tillfälle 

att yttra sig över proposition 1980/81: 127 om folkbildning m. m. samt de 

med anledning av propositionen viickta motionerna i de delar som rör 

kulturutskollds verksamhetsområde. Kulturutskottet fär med anledning 

härav anföra följande. 

I propositi~rnen föresl;b ett nytt statsbidragssystem för folkbildningen 

och anvisande av el! samlat folkbildningsanslag - Bidrag till folkbildning 

- om 781 91.5 000 kr. Inom ramen för detla anslag. som föreslås få för

slagsanslags natur. har under en obetecknad anslagspost beräknats ett 

belopp av 70 milj. kr. till bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen 

m. m. Denna anslagspost iir avsedd till kulturverksamhel inom studieför

hund och andra föreningar. Den ersätter dels anslaget Bidrag till kulturpro

gram inom föreningslivet m. m. och anslagspostcn Experiment och utveck

lingsarhcte inom kulturell verksamhet bland amatörer under anslaget Bi

drag till kulturverksamhet inom organisationer. dels en del av den medels

anvisning som hittills disponerats för studiecirkelverksamhet inom det 

estetiska omr[idet. 

Utskottet har ingen erinran mot att en medelsanvisning med rubriken 

Bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. triider i stiillet för bl. a. 

nyssnfönnda kulturprogramanslag resp. anslagspost till experiment och 

utvecklingsarhete. Utskottet tillstyrker diirför den i propositionen före

slagna lagen om upphiivande av förordningen ( 1974: 4.54) om statsbidrag till 

kulturprogram inom föreningslivet. 

Syftet med det nya bidraget till kulturverksamhct i folkbildningen m. m. 

iir att det skall utgöra ell stöd dels för anordnandet av kulturprogram i 

folkbildningen och det övriga föreningslivet. dels för förberedelse i vid 

mening for sådana program. Utskollet har ingen erinran häremot och inte 

heller mot den precisering i iivrigt av anslagsiindamälet som gjorts i propo

sitionen. 

Utskottet ansluter sig till förslaget all en omfallande verksamhet som i 

dag bedrivs i form av kör-. musik-. teater- eller danscirklar men som inte 

naturligt liiter sig anpassas till de regler som kommer all gälla for studiecir-
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kel verksamhet i framtiden hör erhålla stöd i form av bidrag till kulturverk

samhet. 

Utskottet vill understryka det i propositionen gjorda uttalandet att det 

ligger i kulturverksamhetens natur att den inte bör låsas i på förhand 

reglerade former. Bidragsreglerna bör därför utformas så att det blir möj

ligt att ta upp nya verksamhetsformer och i övrigt pröva nya vägar för 

arbetet. Den nya stödformen bör alltså göra det möjligt att utan hinder av 

bidragsrcglt::rna utforma verksamheten p[i det sätt som iir lämpligast. Detta 

innehiir att arrangörerna får ökad frihet att arbeta med utgångspunkt i sina 

egna behov och intressen. 

I propositionen har betonats att befintliga kulturinstitutioner bör utnytt

jas för projektarbete. Det bör sålunda ligga inom ramen för institutionernas 

reguljära verksamhet att ge stöd och service åt hildningsarhetet på kultur

omrftdet. Utskottet delar denna uppfattning. 

Utskottet tillstyrker den i propositionen föreslagna medelsanvisningen 

av 70 milj. kr. till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. Av detta belopp 

bör 2,25 milj. kr. stiillas till liinsbildningsförbundens förfogande för fördel

ning till föreliisningsföreningar och andra föreningar inom resp. bildnings

förhunds verksamhetsområde för samma ändamål som nu giiller för bidra

get till kulturprogram inom föreningslivet. Fördelningen av beloppet mel

lan liinsbildningsförbunden hör bestämmas av Folkhildningsförbundet. Av 

vad utskottet nu anfört om länsbildningsförhunden och Folkhildningsför

hundet följer att utskottet tillstyrker den i propositionen föreslagna lagen 

om ändring i lagen ( 1976: I 046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter 

inom uthildningsdepartementets verksamhetsområde. 

Beträffande huvuddelen av det föreslagna anslagsbeloppet 70 milj. kr. 

uttalas i propositionen utt det av tillsynsmyndigheten bör fördelas mellan 

studieförbunden med hiinsyn tagen till de kostnader resp. studieförbund 

under de tre närmast föregående åren har haft för den avsedda verksamhe

ten. En huvudprincip vid fördelningen inom studieförbunden bör enligt 

propositionen vara att avdelningarna erhåller en kostnadsram som står i 

proportion till de utgifter avdelningen under tidigare år har haft för verk

samheten. Huvuddelen av de tillgängliga bidragen hör fördelas på avdel

ningarna utan föregående ansökan med precisering av verksamhetsplaner. 

Inom denna ram hör sedan avdelningen själv få planera och genomföra 

verksamheten i enlighet med sina värderingar och sina bedömningar av de 

lokala förutsättningarna. 
Invändningar mot de i propositionen sålunda angivna fördelningsprinci

perna har gjorts i motion 2049 av Olof Palme m. fl. (s). Motionärerna 

framhåller att bidraget liksom folkhildningsstödet i dess helhet i första 

hand skall främja en verksamhet som stärker folkrörelsernas arbete och 

vänder sig till kulturellt och utbildningsmässigt eftersatta grupper. En 
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fördelning av bidraget mellan studieförbunden enbart grundat på redovi

sade kostnader främjar inte en sådan utveckling. Motionärerna föreslår 

därför att arrangemang som anordnats i samverkan med medlemsorganisa

tion eller annan organisation som studieförbundet stadigvarande samarbe

tar med ges en större vikt vid bidragsfördelningen. Motsvarande bör gälla 

arrangemang i glesbygd eller i samverkan med handikapp- eller invandrar

organisation. Tillsynsmyndigheten bör enligt motionen ges i uppdrag att 

utforma bidragsreg\cr i enlighet med de i motionen anförda synpunkterna. 

Yrkande 4 i motionen innebär att riksdagen som sin mening skall ge 

regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för fördelning 

av anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. 

Vad som anförts i motionen har inte övertygat utskottet om att de av 

motionärerna antydda fördelningsgrumlcrna skulle ge ett för bidragssyftet 

värdefullare resultat iin en fördelning enligt de i propositionen angivna 

principerna. Utskottet vill också framhålla att vad som sägs i propositio

nen ger utrymme för en viss tlexibilitel. Mellan studieförbunden bör för

delningen sålunda ske "med hänsyn" till vissa tidigare kostnader. medan 

det i fråga om fördelningen inom förbunden anges att en fördelning i 

proportion till tidigare utgifter skall vara "huvudprincip"'. Utskottet anser 

inte att riksdagen bör göra det i motion 2049 yrkande 4 angivna uttalandet. 

I propositionen uttalas att bidragsgivningen bör grundas pä de faktiska 

kostnaderna. Detta förutsiilter avgränsningar dels i fråga om vilka kultur

aktiviteter som innefattas, dels i fråga om vilka kostnadsfaktorer som får 

räknas in. Utskottet har ingen erinran mot att vissa faktiska kostnader får 

utgöra bidragsunderlag och inte heller mot vad i propositionen anförts om 

avgränsning av aktiviteter resp. kostna<ler. Utskottet ansluter sig till för

slaget i propositionen att bidrag för v<1rje program eller projekt normalt bör 

utgå med högst 75 ~7c av bidragsunderlaget med möjlighet till bidrag med 

100%· i fråga om program och projekt som genomförs i stödområdena 3-6 

eller som riktar sig till handikappade eller invandrare. 

Utskottet vill i anslutning till det nu sagda framhålla vikten av att 

bidragsreglcrna blir enkla och inte alltför detaljerade. De bör utformas så 

att handläggningsordningen blir smidig och samtidigt med beaktande av 

den på flera ställen i propositionen framförda synpunkten att bidragsmotta

garna inom givna ramar hör ha stor frihet att själva bestämma hur mot

tagna bidrag skall användas. 

I fråga um ansvaret för tillsynen av de statliga bidragen till folkbild

ningen betonas i propositionen att det finns fördelar och nackuelar med att 

ha detta ansvar samlat hos en myndighet resp. med att ha det delat mellan 

två myndigheter. I propositionen förordas det senare alternativet. Skol

överstyrelsen föreslås bli tillsynsmyndighet för det statliga stödet till stu

diecirkel verksamheten och för de bidrag som i huvudsak är iimnade att 
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stödja denna, medan statens kultumld föreslås bli tillsynsmyndighet för 

det nya bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. I propositio

nen uttalas att denna stiindpunkt innebär en markering av att folkbildning

en befinner sig i skärningspunkkn mellan utbildningspolitik och kulturpoli

tik. Som särskilt hetydelsefullt framhålls att kulturrådet får ett eget klart 

angivet ansvar för en viktig del av folkbildningen. Utskottet vill i detta 

sammanhang nämna att det enligt utskottets mening finns anledning att 

överväga om anslagsposten Kulturverksamhet i folkbildningen m. m. bör 

skiljas ut till ett sjiilvstiindigt anslag. 

I motion 2065 av Hans Nyhage m. fl. (ml förordas att tillsynsansvaret 

knyts till en och inte till två myndigheter. Motionärerna har bl. a. framhållit 

att det i propositionen föreslagits en iinnu starkare integration mellan 

studiecirkelverksamheten och den hittillsvarande kulturprogramverksam

heten iin vad folkbildningsutredningen Uinkte sig. I motionen har också 

framhållits att huvuddelen av de aktiviteter som avses inrymda inom 

hegreppet kulturvcrksamhet i folkbildningen m. m. ing;1r i den hittillsva

rande cirkelverksamheten. Med endast ('/I tillsynsmyndighet kommer man 

enligt motionärerna alt utan tvekan få bättre överblick över den samlade 

verksamheten och därutöver siikerligcn en administrativt och ekonomiskt 

fördelaktigare organisation. 

Utskottet vill för egen del framhiilla att den verksamhet som avses fil 
stöd ur nu ifr{1gavarande anslagspost naturligt ligger inom kulturrådets 

verksamhetsområde och att det för rf1det iir värdefullt att fä en överblick 

över densamma. Utskottet vill ocksf1 betona viirdet - iiven sett från 

riksdagens synpunkt - av en samlad överblick över de totala insatserna på 

kulturomr[1det. Det begränsade merarhete som en fördelning av tillsyns

uppgiften pt1 två myndigheter kan föranleda anser utskottet inte utgöra 

tillriickliga skiil mot en sådan uppdelning. 

Utskottet ansluter sig diirför i fråga om tillsynsansvaret till den uppfatt

ning som uttalats i propositionen. Utskottet avstyrker alltså motion :!065. 

Utskottet vill i detta ~ammanhang betona vikten av att tillsynsmyndighe

ten noga följer utvecklingen av nu ifr~\gavarande kulturverksamhet inom 

folkhildningen. Det finns anledning att därvid bl. a. uppmärksamma even

tuella effekter både i fråga om kulturarhetarnas arbetsmarknad och i fråga 

om den kommunala hidragsgivningen. 

Vad som anförts m:h föreslagits i proposition 127 och de med anledning 

av denna väckta motionerna :!030. 2043. 2049 samt :!063-2067 har inte gett 

kulturutskottet anledning till andra uttalanden iin som framgår av det 

föregående. Sammanfattningsvis för utskottet tillstyrka mom. I. :! och 5 

samt - såvitt gäller kulturutskottets verksamhetsomriide - mom. 10 och 

I I i hemställan i avsnitt 9 i propositionen ävensom anvisande av 70 milj. 
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kr. till biurag till kulturverksamhet i folkhildningen m. m. Utskottet av

styrker motionerna 2049 yrkanuc 4 och 2065. 

Stockholm ucn 7 april 1981 

P{1 kulturutskottets viignar 

GEORG ANDERSSON 

Niirrnrand1· 1·id iirendets s/11the/11111dling: Georg Andersson (s). Karl-Eric 
Norrby (c). Ake Green Is). Kerstin Aner (fp), Tyra Johansson (s). Ingrid 
Diesen (m). Lars-Ingvar Sörenson (s). Olle Eriksson (C), Hans Alscn (s). 
Lars Ahlmark (m). Catarina Rönnung (s). Anna Eliasson !c). Bertil Hans
son !fp). Elisabeth Fleetwood lm) och lng-Marie Hansson (s). 

Avvikande meningar 

I. Principerna för fördelning a,· bidrag till kulturwrksamhet i folkbild

ningen m.m. 

Georg Andersson. Äke Green. Tyra Johansson, Lars-Ingvar Sörenson, 

Hans Alsen, Catarina Rönnung och lng-Marie Hansson !alla s) anför 

följande. 

Vi delar den i motion 2049 uttalade uppfattningen att bidraget till kultur

verksamhet inom folkbildningen m. m. liksom folkbildningsstödct i dess 

helhet bör användas så all det främjar en verksamhet som stiirker folkrö

relsernas arhete och viinder sig till kulturellt och uthiluningsmässigt efter

satta grupper. Denna synpunkt biir vara avgöranue när det gäller att 

fördela biuragct mellan studieförbunden. Fördelningen bör diirför inte, 

som föreslagits i prnpositionen och tillstyrkts av utskottet, grundas enbart 

på redovisade kostnader. Vi tillstyrker motionärernas förslag att arrange

mang som anordnats i samverkan med medlemsorganisation eller annan 

organisation som studieförbundet stadigvarande samarbetar med hör ges 

en större vikt vid bidragsförddningen. Motsvarande hör giilla arrangemang 

i glesbygd eller i samverkan med handikapp- elkr invandrarorganisation. 

Blivande bidragsregler bör utformas i enlighet med uessa synpunkter. Vad 

vi nu anfört innebiir att vi instämmer i de synpunkter som i denna fråga 

anförts i motion 2049. Vi anser diirför att riksdagen bör bifalla yrkande 4 i 

denna motion. 
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2. Tillsynsmyndigheten 

Ingrid Diesen. Lars Ahlmark och Elisabeth Flcetwood (alla ml anför 

följande. 

Ett av huvudsyftena med det nya bidraget Kulturverksamhet i folkbild

ningen m. m. är att möjliggöra en integration mellan cirkelstu<licr och 

an<lra aktiviteter. t. ex. förbere<lande av en utställning. ett musikarrange

mang, en teaterl'öreställning, en hygdeheskrivning etc. Även eljest skall ett 

nära samspel mellan cirkclstudier och kulturverksamhct kunna iiga rum. 

Mot den bakgrunden är det såviil administrativt som ekonomiskt oliimpligt 

att två skilda myn<ligheter har att utforma föreskrifter. ge n'id. utöva 

kontroll och i övrigt hantera det statliga stödet. Skolöverstyrelsen bör 

därför ges det samlade tillsynsansvaret för folkbildningen. Vi anser således 

att riksdagen bör bifalla motion 2065. 

Kulturutskottet aktualiserar även frf1gan om anslagsposten Kulturverk

samhet i folkbildningen m. m. hör skiljas ut till ett särskilt anslag. Enligt 

vår uppfattning bör detta ej tas upp till prövning innan erfarenhet har 

vunnits av den faktiska belastningen på denna anslagspost resp. anslags

posten för studiecirkclverksamhet. Eventuellt behövlig omfördelning mel

lan dessa anslagsposter skulle kunna försvåras av en uppdelning i skilda 

anslag. 
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