
Utbildningsutskottets betänkande 

1983/84: 14 

om vissa anslag till vuxenutbildning (prop. 1983/84: 100) 

ÅITONDE HUVUDTITELN 

I detta betänkande behandlas förslag som regeringen förelagt riksdagen i 

proposition 1983/84: 100 bilaga 10 (utbildningsdepartementet) under avsnit

tet Vuxenutbildning punkterna C 2-C 9 jämte motioner. 

Utbildningsutskottet har från kulturutskottet inhämtat yttrande över 

proposition 1983/84: 100, bilaga 10. punkt C 5 Bidrag till studieförbunden 

m. m. i de delar som rör kulturutskottets verksamhetsområde samt motion 

1983/84: 2097 i motsvarande delar. 

I. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader. Utskottet tillstyrker 

regeringens förslag under punkt C 2 (s. 165-167) och hemställer 

att riksdagen till Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader för 

budgetåret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 13 052 000 kr. 

2. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. Utskottet tillstyr

ker regeringens förslag under punkt C 3 (s. 167-168) och hemställer 

att riksdagen till Sttltliga skolor för rn:cna: Underl'isningsmaterial 

m. m. för budgetåret 1984/85 anvisar ett reservationsanslag av 

4896000 kr. 

3. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. Regeringen har under punkt 

C 4 (s. 168-174) föreslagit riksdagen att 

I. godkä:ma vad som i propositionen förordats om undervisningstimmar 

i grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning. 

2. bemyndiga regeringen att fördela undervisningstimmarna i kommuna'I 

vuxenutbildning på delramar i enlighet med vad som förordats i propositio-

nen, 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så påkal

lar - öka antalet undervisningstimmar i kommunal vuxenutbildning och 

grundutbildning för vuxna för att bereda utbildningsmöjligheter för arbets

lösa, 

4. till Bidrag till kommunal utbildning för vuxna anvisa ett förslagsan

slag av 744600000 kr.· 

I Riksdaf(en /9ll3/ll4. 14 Jam/. Nr 14 
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Motionerna 

1983/84: 499 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) vari. såvitt nu är i fråga, 

yrkas 

I. att riksdagen beslutar att under anslaget kommunal vuxenutbildning 

anvisa 40 milj. kr. mindre än vad regeringen föreslagit. 

1983/84: 2097 av Per Unckel m. fl. (m) vari. såvitt nu är i fråga. yrkas 

20. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna 

vad som i motionen anförts om kommunal utbildning för vuxna samt att till 

Bidrag till kommunal utbildning för vuxna för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 594600000 kr. 

Utskottet 

I det inledande avsnittet av årets utbildningshuvudtitel (s. 32-34) re

dovisar föredragande statsrådet att vägledande för förslagen om anslags

tilldelning på vuxenutbildningens område är att vuxenutbildningens volym 

måste upprätthållas. 

Under anslaget Bidrag till kommunal utbildning för vuxna räknar före

dragande statsrådet med oförändrat I 234 000 undervisningstimmar för 

grundutbildningen för vuxna och 2656000 för den kommunala vuxenut

bildningen. Fördelningen av undervisningstimmarna inom den kommunala 

vuxenutbildningen på delramar avseende grundskolkurser. gymnasieskol

kurser i allmänna ämnen. gymnasieskolkurser i yrkesämnen och särskilda 

yrkesinriktade kurser föreslås också vara densamma som innevarande 

budgetår. Regeringen begär dock riksdagens bemyndigande att få fördela 

det totala antalet undervisningstimmar inom den kommunala vuxenutbild

ningen på andra typer av delramar än de nuvarande och därvid ha gällande 

priori.tering och nuvarande fördelning som riktmärke. Det totala medelsbe

hovet beräknas till 744600000 kr. Föredragande statsrådet tar inte ställ

ning till vissa förslag från skolöverstyrelsen <SÖ) om samverkan över 

kommungränserna m. m .. eftersom sådana frågor tas upp i betänkandet 

<SOU 1982: 29), Kommunal utbildning för vuxna. vilket avses läggas till 

grund för en särskild proposition under våren 1984. 

I två motioner hemställs att riksdagen skall anvisa ett lägre belopp än 

vad regeringen föreslagit. 

I motion 1983/84: 499. yrkande I, hemställs att riksdagen skall anvisa 40 

milj. kr. mindre än vad regeringen föreslagit. Besparingen bör i första hand 

avse grundskolkursema inom kommunal vuxenutbildning. De inbesparade 

medlen avses användas för att öka och förbättra högskoleutbildningen. 

Enligt motion 1983/84: 2097 bör ungdomsskolan så långt det är möjligt 

skyddas från besparingar och nedskärningar. Därför föreslås i motionens 

yrkande 20 att en besparing om 150 milj. kr. skall göras under anslaget 

Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. Eftersom motionärerna anser 

det betydelsefullt att alla får en utbildning som motsvarar den obligatoriska 
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skoian bör grundutbildning for vuxna och grundskolkurserna undantas 

från neddragningar. I stället föresläs att besparingen skall avse gymnasie

skolkurserna. antingen i form av nedskärningar eller viss avgiftslinansie

ring. 

Den i motion 1983/84: 499 föreslagna besparingen skulle kunna innebära 

att undervisnings volymen för grundskolkurserna minskade 20-25 %. Ut

skottet kan inte acceptera en sådan begränsning av de korttidsutbildades 

möjligheter att komplettera sin utbildning oc.:h få en bas för vidare studier 

och yrkesverksamhet. Riksdagen bör därför avslå yrkande I i motionen. 

Förslaget i motion 1983/84: 2097 skulle kunna innebära att gymnasieskol

kurserna minskade 40- 50 %. Denna mycket kraftiga nedskärning av de 

vuxnas utbildningsmöjligheter skulle enligt utskottets mening vara speci

ellt olycklig i ett läge då ungdomar föreslås få företräde till gymnasiesko

lans platser. De vuxna måste kunna bedriva studier på gymnasial nivå för 

att stärka sin ställning i samhällsgemenskapen och på arbetsmarknaden 

och komplettera sin utbildning inför högre studier. Utskottet kan inte 

tillstyrka att undervisningen inom kommunal vuxenutbildning skall av

giftsbcläggas. Utskottet föreslår med det anförda att riksdagen avslår 

motion 1983/84: 2097 yrkande 20. 

Riksdagen bör således godkänna vad som förordats i propositionen om 

undervisningstimmar i grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenut

bildning. ge regeringen det begärda bemyndigandet att fördela undervis

ningstimmarna i kommunal vuxenutbildning på delramar i enlighet med 

vad som har förordats samt anvisa det begärda beloppet undt:r anslaget. 

Utskottet föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att - i 

den mån arbetsmarknadsskäl så påkallar - öka antalet undcrvisningstim

mar i kommunal vuxenutbildning och grundutbildning för vuxna för att 

bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande I i 

denna del och 1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del godkänner 

vad som förordats i proposition 1983/84: IOO om undervisnings

timmar i grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbild

ning, 

2. att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande I i 

denna del och 1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del bemyndigar 

regeringen att fördela undervisningstimmar i kommunal vuxen

utbildning på delramar i enlighet med vad som förordats i propo

sition 1983/84: I 00. 

3. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: HlO och med 

avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande 1 i denna del och 

1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del till Bidrag till kommunal 

utbildning för vuxna för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslags

anslag av 744600000 kr.. 

t I Riksdagen 1983184. J.J sam/. Nr 14 
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4. att riksdagL'n b..-myndigar rq:L'ring..-n all - i d..-n 111an arh..-tsmark

nadsskiil s;i piikallar - öka antakt und..-n isningsti111mar i ko111-

munal vux.:nuthildning od1 grumlutbildning flir ·ni:\na fiir all 

h.:r.:da utbildningsmiijligh<.'l.:r för arb.:tsh~i-.;1. 

4. Hidrag till studil'fiirhund~n 111.111. R.:g.:ring..-n har und.:r punkt C 5 (s. 

175- 1781 för.:slagit riblh1g.:n att 

I. godkiinna all 89000000 kr. av d..- m.:dd -.11111 tillfalkr sl<lts\'L'rk.:t 

g.:nom vux.:nutbilJningsavgift..-n fiir hudg..-tiir.:t l'JS4 !\5 an\':inds till all 

ddvis finansi.:ra anslag.:! Hidrag till studidi:irbunJ..-n 111. 111 .. 

2. till Bidrag till studid'iirbund..-n m. m. för hudg..-1i11l'I 191\4/!\5 an\'i-.a L'll 

förslagsanslag av 870982000 kr. 

A./11/i1J/l('/"/ICI 

198J/84: 499 av Jan-Erik Wikström m.11. !fpl vari. Sil\ itt nu iir i fr~1ga .. 

yrkas 

2. att riksdagL'n b..-slutar all und.:r anslag.:! Bidrag till studid'iirbundl·n 

m. m. anvisa 15 milj. kr. mindr<.' iin vad r.:g..-ring.:n fiir.:-.lagit. 

1983/!.i4: 798 av Gunhild Hl>land..-r (cl od1 P.:r-.-\xd Nilsson tsl \';iri yrkas 

att riksdag.:n som sin m.:ning g.:r r.:g.:ring.:n till kiinna \'ad i 111oti1111..-n 

anflirts beträffand.: möjligh.:t.:r f1)r studidi:irhund all anordn;1 uni,·..-rsit<.'ls

kurs.:r pi\ Gotland. 

l'J8Ji84: 990 av Hans Nyhag.: m.11. (111) vari yrkas all riksdag.:n b..-slutar 

att kursplan.:bundna univ.:rsit.:tscirklar skall vara stahhidragsb..-riilligad<.'. 

198J/84: 1696 av K.:rstin Göthb.:rg 111. Il.(.:! vari yrkas 

I. att riksdag.:n beslutar all tilliiggsbidrag till -.tudi..-cirklar i gksb~ gd 

skall mgt1 med 20 kr./tim. samt all tilliiggshidraget till -.llldiL'cirkl<ir i sv..-ns

ka och rnat.:matik avskaffas. 

2. atc riksdag.:n hos rl·gaing1:n b.:giir förslag till bn:ddutbildning i da1a

fr~1gor i studieförbund.:ns r1:gi i .:nligh1:1 111.:J vad s1>m anför-. i nwtillllL'n. 

1983/84: 1726 av Hans Nyhage (111) och lng.:r WickzO.:n 11111 \'ari yrkas att 

riksdagen beslutar att sammankomst1:rna for studio:.:irklar irwm kl>ns1han1-

v.:rksområdet skall fil omfatta fyra timmar i enligho:t mc:d \'ad som ang..-lls i 

motionen. 

1983/84: '.!097 av Per Unckd m. Il. (m) vari. silvill nu iir i friiga. yrkas 

'.!I. att riksdag1:n beslutar att avskaffa tihiiggsbidragen till studi.:cirklar i 

samhällskunskap. svenska. matematik och h.:mspriik. 

'.!'.!. att riksdagen beslutar att avskaffa den siirskilda anslagspost.:n för 

bidrag till uppsökande verksamhet i bostadsomrild.:n. 

n. att riksdagen beslutar att den siirskilda anslagsposten för hidrag till 

kuhurverksamhet bestäms till 65 110000 kr., 
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24. att riksdagen heslutar att godbnna att 292000000 kr. av Je medel 

som tillfaller statsvcrkct genom vuxenutbildningsavgiften för huJgctärct 

191<4/85 anviinds för att delvis finansiera anslaget Hidrag till stuJicförhun

Jcn m. m .. 

25. att riksdagen beslutar all till Hidrag till studicförhunden m. m. för 

budget<\rct 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 789282000 kr. 

U1sko11et 

Studieeirkclvcrksamheten har under de senaste budgetiiren minskat av

scviirt. Enligt föredragande statsriiJet iir det sannolikt att detta delvis 

beror på det kärva ekonomiska liiget och ökade deltagaravgifter. Mot 

denna bakgrund anser statsriidct att Jet finns anledning att ytterligare öka 

stödet till Je studiecirklar som iir avsedda att stödja folkrörelserna och 

utbilda deras medlemmar flir uppgifter i samhället och i föreningslivet. Ett 

särskilt stöd bör ocksä ges ät den del av verksamheten som har till syfte all 

ge en ny chans åt kortutbildade och åt sociuh och kulturellt missgynnade 

grupper. 

Det hiigre sclwh/011hiJrage1 om 90 kr. per studietimme föresh\s utgå 

med oföriindrat belopp till 6200000 studietimmar. Inte heller det /iigre 

sclwh/onhidraget om 28 kr. per studietimme föreslfas iindrat. Det beriiknas 

utgä till ca 2 000000 studietimmar. Utskottet har inget att erinra mot vad 

som unförts om dessa hidrag. 

Tilliigg.l'hidmgm om 20 kr. per studietimme till vissa studiecirklar som 

avser handikappverksamhct samt till studiecirklar i hemspriik. svenska. 

matematik och samhiillsinriktade iimnen flireslils höjt till 30 kr. per studie

timme. TilliiggsbiJragct för studiecirklar inom stödområdena A. B och C 

föresliis höjt fr[m JO kr. till 15 kr. per studietimme. 

Liigre tilliiggsbidrag eller borttagande av tilläggsbidrag föreslås i tre 

motioner. Enligt motion 1983/84: 499. yrkande 2, hör inte någon höjning 

göras av tilliiggsbidragen till studiecirklar i hemsprf1k. svenska. matematik 

och samhällsinriktade ämnen. Därigenom sparas 15 milj. kr.. som motionä

rerna anser bör föras över till den högre utbildningen i bl. a. kvalitetshö

jandc syfte. Höjningen av bidragen till handikappcirklar och studiecirklar i 

vissa stödomdden accepteras i motionen. I motion 1983/84: 1696, yrkande 

I. hemstiills att tilliiggshidragen till studiecirklar i svenska och matematik 

helt skall tas hort. Besparingen om 3 milj. kr. föresläs användas till att höja 

tilläggsbidraget till studiecirklar i stödområdena A-C från 10 kr. till 20 kr. 

per studietimme. I motion 1983/84: 2097, yrkande 21. hemställs att tilläggs

bidragen till studiecirklar i hemspråk, svenska, matematik och samhällsin

riktade ämnen helt skall tas bort då det enligt motioniirerna är felaktigt att 

prioritera vissa ämnen inom folkbildningsarbetet. Motioniirerna anger be

sparingen till 44,7 milj. kr. Den föreslagna höjningen av tilliiggsbidragen till 

handikappcirklar och till studiecirklar i stödområdena A-C tillstyrks. 
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Utskottet delar fön:dragamk statsriidets uppfattning att stödd till folk

rördsernas utbildning av sina medkmmar bör ökas. Yidan: bd1övs det ett 

särskilt 'stöd till utbildning för kortutbildadt: samt socialt och kulturdlt 

missgynnadt: gruppt:r. Utskottt:t tillstyrker ditrför dt: fort:slagna htijningar

na av tiföggsbidragt:n till studit:cirklar i ht:mspriik. svt:nska. matt:matik 

och samhällsinriktade iimnen och avstyrkt:r motiont:rna 1983/84: 499 yr

kandt: 2, 1983/84: 1696 yrkandt: I i denna dd och 1983/84: 2097 yrkande 21. 

Utskottet tillstyrkt:r att tilliiggsbidragc.!l till studit:cirklar i stödomriidt:na 

A, 13 och C höjs, dock inte sil myckt:t som föresliis i motion 1983/84: 1696. 

Den i motionen redovisade minskningen av studiecirklar mt:d s. k. gks

bygdsstöd kan delvis förklaras av att stödomnidesindt:lningen har iindrats. 

Som föredragande statsriidet framhiiller finns det emellertid stora skill

nader inom det aktuella omriidet i vad gäller kostnader for att anordna 

studiecirklar. Det btir, som föredragande statsriidet p;ipekat. ankomma pil 

studieförbunden sjiilva att lösa dessa probkm ge1]l)m omfördelning av 

statsbidrag mellan avdelningarna. Med de\ anförda avstyrker utskottt:t 

motion 1983/84: 1696 yrkande I i dt:nna dd och tillstyrka att tilliiggsbidra

get i stödomddena A. 13 och C höjs fnin 10 kr. till 15 kr. pa studit:timmt:. 

Utskottet tillstyrker att tilliiggsbidragc.!l till studit:cirklar som avsa han

dikappverksamhet höjs friln 20 kr. till 30 kr. per studic.!!immt: i t:nlight:t med 

vad som förordas i propositionen. 

Bidraget till k11/t111Terk.1·w11/iet föresliis i budgc.!!propositiont:n ökas mt:d 

7, I milj. kr. till 95.1 milj. kr. Höjningen skall medge studieförbundt:n att i 

större utsträckning än hittills engagera kulturarbetare i verksamheten samt 

att _satsa ytterligare på gruppvt:rksamhet od1 kulturprojekt för barn od1 

ungdom. 

Enligt motion 1983/84: 2097. yrkande 23. bör bidraget till kulturwrksam

het föras upp med 30 milj. kr. mindre iin vad som foresläs i budgt:tprnposi

tionen, dvs. med 65,I milj. kr. 

Utskottet har den 31 januari 1984 berett kulturutskL1ttct tillfälle yttra sig 

över prop. 1983/84: 100 i vad avser anslaget l3idr;1g till studicförbunden 

m. m. i de delar som rör kulturutskottets verksamhctsomr[idt: samt motion 

1983/84: 2097 i motsvarande delar. Yttrandet iir fogat som bilaga till detta 

betänkande. 

Kulturutskottet har i sitt yttrande KrU 1983/84: 2 y ainrat om att det 

enligt statens kulturråd knyts stora förhoppningar till studieförbunden fr{m 

andra presumtiva bidragsmottagare som teater-. dans- och musikgrupper. 

barn- och ungdomsorganisationer och kulturarbetare. Studicförbunden har 

dock svårt att leva upp till de krav på ekonomiskt stöd som stiills pil dem. i 

första hand avseende bidrag till kostnader för ledararvoden och materiel. 

Det finns risk för att kvaliteten på verksamheten utarmas p;\ sikt om 

grupperna inte kan anställa duktiga och välutbildade ledare. En annan 

negativ konsekvens är att mtmga arbetstillfällen för drama- och teaterpeda-

\ 
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goger. dansare m. fl. p;01 detta siitt försvinner. Verksamhet speciellt inriktad 

på barn och ungdom iir ocksi'1 ett för studieförhunden relativt nytt fält. 

Kulturrf1det tar ocks;
0

1 upp de ojiimlika ekonomiska villkoren för grupp

verksamhet och studiecirklar. Rf1det konstaterar att trots den relativt stora 

hidragsökningen fr. o. m. hudgetilret 1983/84 iir studiecirkeln fortfarande 

den mest fördelaktiga verksamhetsformen ur ekonomisk synpunkt. Mot 

denna bakgrund finner kulturutskottet att en sil kraftig nedskiirning av 

bidraget till kulturverksamhet som förordas i motion 1983/84: 2097 skulle ff1 

icke aeceptahla effekter för den lokalt förankrade kulturverksamheten. 

Diirför avstyrker kulturutskottet motionen och tillstyrker det i propositio

nen föreslagna bidraget om 95 110000 kr. till kulturverksamhct. 

Utbildningsutskottet instiimmer i vad som anförs i kulturutskottets ytt

rande och hemstiiller att riksdagen med avslag pf1 yrkande 23 i motion 

1983/84: 2097 anvisar95, I milj. kr. till kulturverksamhet i studieförbunden. 

Statsbidrag utgfir till kostnader för studieförbundens 11pp.1·iika11d1• 1·ak

sm11he1 i hostad.1·0111nldc11 riktad till vuxna med kort utbildning. i första 

hand invandrare och handikappade. Siirskild uppmiirksamhet skall också 

ägnas ;°1t hemarhetande. Bidraget fiireslf1s ökas frfm 6180000 kr. till 

6 365 000 kr. niista budgetf1r. 

I motion 1983/84: 2097. yrkande 22. hemstiills att bidraget till uppsö

kande verksamhet i bostadsområden helt skall tas bort. 

Utskottet anser att den uppsökande verksamheten i bostadsområden iir 

av stor betydelse för att nå sildana vuxna som annars kanske inte skulle 

söka sig till folkbildningsverksamhet. Riksdagen bör avslå motionsyrkan

det och godkänna den föreslagna höjningen av bidraget. 

Riksdagen föreslås anvisa 870 982 000 kr. under anslaget Bidrag till 

studieförhunden m. m. Vidare foresl;°is riksdagen godkänna att 89 milj. kr. 

av de medel son1 tillfaller statsverket genom 1·11xc1111tbild11i11g.1·a1·g(fte11 

används till att delvis finansiera anslaget. 

Förslaget i motion 1983/84: 499. yrkande 2. att inte höja vissa av tilläggs

bidragen beräknas medföra ett minskat medelsbehov av 855 982 000 kr. 

Enligt motion 1983/84: 2097 yrkande 25 skall anslaget föras upp med 

789 282 000 kr. och. enligt yrkande 24 i motionen. finansieras med 

292000000 kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften. 

Utskottet kan inte tillstyrka den ökade användningen under detta anslag 

av medlen från vuxenutbildningsavgiften som föreslås i motion 1983/ 

84: 2097. Därför hör riksdagen avslå yrkande 24 i motionen och godkänna 

vad som förordas i propositionen. 

Utskottet har i det föregående avstyrkt de motionsyrkanden som medför 

ett annat anslagsbelopp iin det som föreslås i budgetpropositionen. Därför 

föreslår utskottet att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 499 

yrkande 2 i denna del och 1983/84: 2097 yrkande 25 anvisar 870982000 kr. 
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Universitctscirkel iir en studiecirkel for studier pf1 viisentligen samma 

niv:°1 som studier vid universitet och högskolor. Utg<°1ngspunkten för uni

versitetscirkeln iir den för folkbildningsarhetet giillande att studiecirkeln iir 

en kamratkrets for gemensamma. planmiissigt bedrivna studier. Som leda

re i universitetscirkel får endast godbnnas den som uppfyller hehörighets

villkliren i 19 kap. hiigskolefi.irordningen ( 1977: 263 ). För en uniwrsitets

cirkel som arwrdnas p[1 en ort som ligger minst tre mil fnln högskoleorterna 

Uppsala. Malmö-Lund. Stockholm. Götehorg. llmd och Linki)ping utgf1r 

bidrag med 7.'i procent av kostnaderna for reseförmfiner till cirkelledaren. 

Riksdagen heslöt vid fiiregi'tcnde riksmiite att universitetscirklar som följer 

av högskolemyndighet faststiillda planer och som startar efter den 30 juni 

19!0 inte iir statsbidragsberiilligade (prop. 1982/83: 100. UbU 1982/83: 22. 

s . .'i, rskr 1982/!0: 231 I. 

Enligt motion 19l(V84: 996 har k111·.1"/i'11111•h1111C/11a 1111ii·crsitctscirk/11r varit 

av stort viink för mfinga miinniskor i landet speciellt för dem som hor p:°1 

mindre orter och i glesbygd. Si\dana universitetscirklar iir ett viktigt kom

plement till högskoleuthildningen. inte en konkurrent. Motioniirerna faster 

stor vikt vid de önskemi'tl om kursplanehundna 11niversitetscirklar som 

fiirts fram inom studiefiirbunden och hemsliilkr all riksdagen skall hes luta 

att dessa studiecirklar i\ter skall hli heriittigade till statshidrag. 

I motion 1983/84: 798 tas samma fri\ga upp men siirskilt med hiinsyn till 

fiirh{11landena p;'1 Gotland. Motioniirerna hiivdar att antalet universitels

cirklar p;°1 Gotland minskat fr{tn 25- 30 under tidigare i'1r till en cirkel 

innevarande h11dgetf1r. De redovisar ock si\ all möjligheten ;itt Hisa universi

tetskurser minskat innevarande b11dgetiir och nu bestfö· av de fyra till fem 

decentraliserade universitetskurser som regionstyrelsen ;lrligen heslutat 

förHigga till ön. Motioniirerna anser att de ff1 decentraliserade universitets

kurserna mera inriktar sig mot arbetsmarknadens behov av vidareutbild

ning. m_edan studiefi.irhumlcns universitetskurser i större ulslriickning 

motsvarat individernas iinskemf1l om ytterligare kunskap. Diirför hem

stiiller de om att studieförbunden skall iilerff1 miijligheten all anordna 

kursplanehundna universitetscirklar p;°1 Got I.and for att folkbildningsniviin 

skall kunna bibehilllas och iiven fiirbiittras. 

Ubkottet !inner ingen anledning för riksdagen att nu iindra sitt stiill

ningstagande vid föregliende riksmöte om att studicförhumkn skall inrikta 

sitt arbete J1;°1 studier Slllll inte iir bundna av kursplaner och kompetenskrav 

och att kursplanebundna universitctscirklar diirför inte bör vara statsbi

dragsberiittigade. Som utskottet nyss redovisat kan folkhildningsarbete pfi 

en hög niv<1 ske iiven efter den I juli 1983 i form av icke kursplanebundna 

universitetscirklar med kvalificerade ledare och med siirskilda bidrag for 

att kunna hiimla dessa ledare frftn högskolor och universitet. I \'ad giiller 

möjli,l!heterna att p{1 Gotland följa reguljiira univcrsitetskurser har utskot

tet inhiimtat att regionstyrelsen tillsammans med Gotlands kommun 

utreder möjligheterna att öka utbudet av decentraliserade univl·rsitets-
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kurser. ~kd hiinvisning till del anfiirda fiircsl:·ir utskottet att riksdagen 

avsl:ir motionerna Jl)X.VX4: 79X och llJXVX4: l)l)(,. 

Regeln om hiigst tre statshidragshcriittigadc timmar rcr studics:1111man

komst förcsliis i motion ll)X.VX4: 1726 bli iindrad för sr11dit'Cir!.lar i110111 

ko11stha1111·1·r/..so111rricll't sil att dessa skall kunna omfatta fyra timmar rcr 

sammankomst. ()kningcn av antalet studietimmar skall ske inom ramen filr 

beviljade anslag. 

Det hiigrc sdiablonbidragct utgiir till L'tl bcgriinsal antal studietimmar 

sammanlagt. Om antalet bidragsbcriilligadc studiL'timmar inom k1111sthant

vcrks1,mr:·idct iikas inncbiir detta all antalet timmar inom andra vcrksam

hcts1lmrfalen miistc minskas. Utskottet kan inlc tillslyrka all s:i sker. 

varfiir riksdagen biir avsl:i nwti1'n 198VX4: 172(,. 

Budgctiirct 19X2/X.~ disroncradcs sammanlagt 10 milj. kr. fiir stimulans 

av hn·d 111hi/d11i11g i c/11111/i·ilgor trror. 19Xl/X2: 100. Ubl.J 1981/X:!: 28 och 

)X. rskr 19Xl/X2: )7~l. !\\' bclorrct skulle 6 milj. kr. fördelas till stud!cför

bumlen SLlm tilliiggsbidrag till studiecirklar i datafrilgor och 4 milj. kr. av 

datadclagati1,nen fiir utvccklingsrmjckt och information. Fiir innevarande 

hudgcliir har riksdagrn anvisat ).5 milj. kr. fiir iindamillet trror. 19X)/ 

84: 25. llbU 19XVX4: 9. rskr l'IXVX4: I 131. 

I iircts budgctrrorosition tbil. 10 s. )6-.~7l anför föredragande statsr[1-

dct all ;l\·siktcn med de beviljade medlen till bred utbildning i datafriigor 

har varit all stimulera studicl"örbunden till en siirskild insats genom all 

tiil:ka ctablerinµskt."tnadcrna. Sedan verksamheten nu föll en hL'lydande 

omfattning anser stalsriidct det inte liingrc niidviindigl all anvisa <irskilda 

medel till studiecirklar. I hudgctrn'rositioncns hilaga 2 Gemensamma 

fri\gor ts. ltll anför chefen fiir civilderartcmcntet alt datadelegationen hör 

redovisa resultaten av sin verksamhet inom hl. a. utbildning och informa

tion under hiisll'n 11>84 för all diirigcnom ge underlag fiir sliillningstagan

den till fri1gor om framtida insatser. t:nder civilderartementets kommit

t..'anslag hcriiknas 1 milj. kr. for datadelegationens utviirdering av uthild

ningsinsatserna samt fortsatta försiik med hred datauthildning. 

Enligt motion 19XVX4: 16%. yrkande 2. hiir riksdagen hegiira all rege

ringen snarast rre<;enlerar ett fiir,lag till hrcd uthildning i datafriigor i 

<;ludiefiirhundens regi. Fiirslagct hiir inte vara koncentrerat till utbildning 

med yrkcsinriktning utan av<;e en hrcd utbildning för alla oavsett yrkes

vcrk <;amhel. 

L'tskottet anser det tillfredsstiillandc all den hreda datauthildningen har 

fatt en ,;, stor omfattning. De anvisade medlen har s:lledes haft en god 

effekt. Den stora fiiriindring av samhiillet som datatekniken innehiir gör all 

h:°1de samhiille och individer <;lfir hiittre ru<;tade om kunskarer srrids till så 

m{1nga miinni'ikor Llch kategorier som möjligt. Utskottet noterar att resul

taten av den hittillwarande verksamheten hl. a. i studieförhundens regi 

samt förslag om den framtida uthildningsverksamheten skall redovisas av 
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datadelegationen under hösten 1984. Utskottet anser att denna utviirdcring 

och de förslag den kan leda till inte bör föregripas genom ett uttalande av 

riksdagen. Utskottet vill i sammanhanget också erinra om att studiecirklar 

i datafrågor utöver schahlonbidraget om 90 kr. per studietimme i allmänhet 

också berättigar till tilläggsbidrag för studiecirklar i samhällsinriktade äm

nen, innevarande budgetår 20 kr. per studietimme och enligt regeringens 

förslag 30 kr. nästa budgetår. Med det anförda föreslår utskottet att riksda

gen avslår motion 1983/84: 1696 yrkande 2. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen betriiffande tilläggsbidrag till studiecirklar i hem

språk och samhiillsinriktade ämnen med avslag på motionerna 

1983/84: 499 yrkande 2 i denna del och 1983/84: 2097 yrkande 21 i 

denna del godkänner vad som förordats i proposition 1983/ 

84: 100, 

2. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i svens

ka och matematik med avslag på motionerna 1983/84: 499 yr

kande 2 i denna del. 1983/84: 1696 yrkande I i denna del och 

1983/84: 2097 yrkande 21 i denna del godkänner vad som föror

dats i proposition 1983/84: 100, 

3. att riksdagen beträffande tilläggshidrag till studiecirklar i stöd

områdena A. B och C med avslag på motion 1983/84: 1696 yr

kande 1 i denna del godkänner vad som förordats i proposition 

1983/84: IOO. 

4. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar som 

avser handikappverksamhet godkänner vad som förordats i pro

position 1983/84: I 00. 

5. att riksdagen beträffande kulturverksamhet i studieförbunden 

med avslag på motion 1983/84: 2097 yrkande 23 godkänner vad 

som förordats i proposition 1983/84: 100, 

6. att riksdagen beträffande uppsökande verksamhet i bostadsom

råden med avslag på motion 1983/84: 2097 yrkande 22 godkänner 

vad som förordC1ts i proposition 1983/84: 100. 

7. att riksdC1gen med bifall till proposition 1983/84: 100 och med 

avslag på motion 1983/84: 2097 yrkande 24 godkiinner att 

89000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom 

vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85 används till att 

delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden m. m .. 

8. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: 100 och med 

avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande 2 i denna del och 

1983/84: 2097 yrkande 25 till BidrnR till st11di1'.fi'irh11ndc11 m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 870 982 000 

kr.. 

9. att riksdC1gen beträffande kursplanebundna universitetscirklar 

avslår motionerna 1983/84: 798 och 1983/84: 996. 
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IO. att riksdagen beträffande studiecirklar inom konsthantverksom

rådet avslår motion 1983/84: 1726, 

11. att riksdagen beträffande bred utbildning i datafrågor avslår mo

tion 1983/84: 1696 yrkande 2. 

5. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. Regeringen har 

under punkt C 6 (s. 178-180) föreslagit riksdagen att till Undervisning för 

invandrare i svenska språket m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 98459000 kr. 

Motionerna 

1983/84: 465 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag att uppsökande 

verksamhet inleds i syfte att nå hemarbetande invandrarkvinnor och moti

vera dem att delta i svenskundervisning och samhällsorientering, 

2. att riksdagen hos regeringen hemställer om att såväl svenskundervis

ning som samhällsorientering i ökande grad anpassas till invandrarkvinnor

nas förutsättningar och möjligheter att delta. 

1983/84: 1104 av Jan-Erik Wikström m. Il. (fp) vari - med hänvisning till 

vad som anförts i den till arbetsmarknadsutskottet remitterade motionen 

1983/84: 1101 - såvitt nu är i fråga vrkas 

b. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om förbättrad svenskundervisning för hemarbetande in

vandrarkvinnor, 

1983/84: 2097 av Per Unckel m. tl (m) vari, såvitt nu är i fråga, yrkas 

26. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen tili känna att 

undervisningen i svenska för invandrare för budgetåret 1984/85 får omfatta 

sammanlagt högst 400000 studietimmar, varav 40000 timmar lagbunden 

undervisning, 

27. att riksdagen beslutar att till Undervisning för invandrare i svenska 

språket m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 80459000 

kr. 

1983/84:2534 av Karin Andersson m.fl. (c) vari - med hänvisning till 

vad som anförts i den till socialförsäkringsutskottet remitterade motionen 

1983/84: 2531 - såvitt nu är i fråga yrkas 

6. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna att 

frågan om reformering. av svenskundervisningen för vuxna invandrare 

skall handläggas så att ett nytt system kan träda i kraft den I januari 1985. 

Utskottet 

Den grundläggande undervisningen i svenska språket med samhällsori

entering samt särskild samhällsundervisning för vuxna invandrare som är 

stadigvarande bosatta i landet får innevarande budgetår omfatta samman-

t2 Rik.I-dagen 1983184. 14 sam/. Nr 14 
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lagt 500000 studietimmar, varav 50000 avser undervisning som ges enligt 

1972 års lag om rätt till undervisning för anstiillda invandrare, 437 000 

timmar övrig undervisning i svenska och 13 000 timmar siirskild samhiills

undervisning. 

De invandrare som är berättigade till undervisning i svenska enligt 1972 

års lag har blivit färre till följd av läget på arbetsmarknaden och föriindring

ar i invandringens struktur. Däiför föreslår föredragande statsddet i enlig

het med skolöverstyrelsens anslagsframstiillning att kvoten för dem skall 

minskas till 40000 timmar budgetäret 1984/85. De övriga kvoterna föresl{1s 

oförändrade. Medelsbehovet under anslaget beriiknas till 98459000. 

Enligt motionen 1983/84: 2097, yrkande 26, är det beräknade antalet 

timmar för högt. Därför föreslås att det totala antalet timmar för vara högst 

400000 nästa budgetår, varav 40000 timmar avser undervisning enligt 1972 

års lag. Anslaget föreslås enligt yrkande 27 i motionen föras upp med 18 

milj. kr. mindre än vad som föreslås i budgetproposition. 

Utskottet konstaterar att några skäl inte anförts i motionen för den 

föreslagna minskningen av undervisningen i svenska för invandrare. Skol

överstyrelsen förutser i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 ctt 

oförminskat behov av sådan svenskundervisning som inte sker på <trbetstid 

och av den särskilda samhällsundervisningen. Utskottct föreslår att riksda

gen med avslag på motion 1983/84: 2097 yrkandena 26 och 27 anvisar medel 

för undervisning av den omfattning som förordats i budgetpropositionen. 

Invandrarkvinnornas situation behandlas i motion 1983/84: 465. Motio

närerna redogör för deras roll i den egna familjen och deras situation på 

arbetsmarknaden. De är ofta dubbelarbetande med stort ansvar for famil

jen och med begränsade möjligheter till yrkesval. Samhällets stöd till 

invandrarkvinnorna bör ökas. Riksdagen bör därför. enligt motionens yr

kande I, begära förslag som innebär att 11pp!;äkwule 1·aksw11he1 inlcds .fi"jr 

att nå hemarbetande inrn11drarhi1111or och motivera dem att delta i 

svenskundervisning och samhällsorientering. S:'tviil svenskundervisning 

som samhällsorientering bör. enligt yrkande 2 i motionen. i ökande grad 

anpassas till invandrarkvinnornas förutsättningar och möjligheter att delta. 

I motion 1983/84: 1104, yrkande b, hemställs att riksdagen skall ge rege

ringen till känna att svenskundervisningen för hemarbetande invandrare är 

ytterst angelägen och att den bör förbättras. 

Utskottet erinrar om att riksdagen år 1973 begärde ett samlat handlings

program för hur de problem skall lösas som är förknippade med de icke 

förvärvsarbetande vuxna invandrarnas, ;;ärskilt invandrarkvinnornas, 

svenskundervisning (UbU 1973: 24, rskr 1973: 159). Följande år föreslog 

regeringen i statsverkspropositionen ett antal åtgärder riktade särskilt till 

hemarbetande invandrarkvinnor, bl. a. försöksverksamhet med uppsö

kande verksamhet, barntillsyn samt kurser i sömnad, matlagning, konsu

mentkunskap m. m. inom ramen för den särskilda samhällsundervisningen. 
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Medel har sedan dess anvisats varje år till sådan verksamhet. Under 
anslaget Bidrag till studieförbunden m. m. anvisas också medel för uppsö

kande verksamhet som bl. a. skall rikta sig till invandrare och till hemarbe
tande. Vidare har medel anvisats till kortare folkhögskolekurser för in

vandrarfamiljer. Utskottet erinrar om att förslag om reformering av 
svenskundervisningen för vuxna invandrare planeras föreläggas riksdagen 

under våren 1984. Detta förslag bör inte föregripas. Med det anförda 

föreslår utskottet att riksdagen avslår motionerna 1983/84: 465 samt 1983/ 

84: 1104 yrkande b. 

Enligt motion 1983/84: 2534. yrkande 6, bör riksdagen ge regeringen till 

känna att frågan om reformerinK m· s1'e11skundervis11ingen skall handläggas 

så att ett nytt system kan träda i kraft den I januari 1985. Motionärerna 

beklagar att förslag i frågan inte redan lagts fram för riksdagen, då många 
frågor väntar på sin lösning, t. ex. förbättrad undervisning för invandrar

kvinnor och bättre svenskundervisning för yrkesutbildade för att deras 

kunskaper och kompetens skall kunna tas till vara på ett annat sätt än 

hittills. 
Utskottet hänvisar till att arbete med en proposition pågår med sikte på 

att den skall föreläggas riksdagen under våren 1984. Förslagen i denna 

proposition bör inte föregripas, varför riksdagen bör avslå motion 1983/ 

84: 2534 yrkande 6. 

Utskottet hemställer 
I. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: 100 och med 

avslag på motion 1983/84: 2097 yrkandena 26 och 27 till Under

i•isning för invandrare i s\'enska .1pråket m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 98459000 kr .. 
2. att riksdagen beträffande uppsökande verksamhet m. m. för in

vandrarkvinnor avslår motionerna 1983/84: 465 och 1983/84: 1104 

yrkande b, 
3. att riksdagen beträffande ikraftträdande av en reform av svensk

undervisningen för invandrare avslår motion 1983/84: 2534 yr

kande 6. 

6. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. Regeringen har under punkt 

C 7 (s. 181-187) föreslagit riksdagen att 

1. godkänna att en ny självständig folkhögskoia får inrättas, 

2. godkänna vad som i propositionen förordats om ändringar i statsbi

dragsreglerna fr. o. m. den I juli 1984, 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så påkal

lar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på folkhögskolor, 

4. godkänna vad som i propositionen förordats i fråga om en särskild 

engångsanvisning till Västanviks folkhögskola, 
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5. godkänna vad som i propositionen förordats om folkhögskolans un

dervisningsvolym, 

6. godkänna vad som i propositionen förordats i fraga om borttagande 

av styrinstrument för dimensionering av fritidsledarutbildning, 

7. till Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. för budgetiirei 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 420 777 000 kr. 

M 01io11t' r1w 

1983/84: 550 av Irene Yestlund (s) och Gerd Engman (s) vari yrkas att 

riksdagen uttalar sig för att Stiftelsen Kvinnofolkhögskola bör bli statsbi

dragsberättigad från läsåret 1984/1985. 

1983/84: 1003 av Irene Vestlund (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av 

ekonomiskt stöd till utbildning i tågfrekventa yrken. 

1983/84: 1256 av Gunnar Ström m. tl. (s, m, c, fp, vpkl vari yrkas att 

ri~sdagen hos regeringen anhåller om en översyn av vissa folkhögskolors 

kapitalkostnader enligt vad som anförts i motionen. 

1983/84: 1711 av Erik Johansson m. tl. (s) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att 

anpassningskurser anordnas för vuxendöva på folkhögskolor. 

1983/84: 1744 av Olle Svensson m. tl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om självstän

dighet för Folkhögskolan i Nyköping. 

1983/84: 1753 av Per Unckel m. il (m) vari yrkas att riksdagen avslår 

regeringens förslag om statsbidrag till folkhögskolan i Bona (Västra Ny). 

1983/84: 2097 av Per Unckel m. tl (m) vari, såvitt nu är i fråg<1, yrkas 

28. att riksdagen beslutar att fastställa koefficienten i det allmänna 

bidraget till folkhögskolor till 0,0034 fr. o. m. den I juli 1984, 

29. att riksdagen beslutar att till Bidrag till driften av folkhögskolor 

m. m. för bugetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 399777000 kr. 

1983/84: 2288 av Karin Ahrland (fp) vari yr_kas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om fri under

visning i teckenspråket för föräldrar till hörselhandikappade barn. 

1983/84: 2293 av Christer Eirefelt (fp) och Tage Sundkvist !c) vari yrkas 

att riksdagen beslutar att folkhögskolekurser. som viinder sig till arbets

lösa, söm uppbär SVUXA, blir statsbidragsberättigade, alternativt genom 

omfördelning, eller utöver den i budgetpropositionen föreslagna statsbi

dragsberättigade volymen. 
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1983/84: 2307 av Martin Olsson (c) och Sven-Erik Nordin (c) vari yrkas 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen 

anförts om bibehållande av extraresurs för fritidsledarutbildning vid folk

högskolorna. 

Utskottet 

Statsbidrag får innevarande budgetår liimnas till en folkhögskola för 

högst det antal bidragsveckor som denna skola hade under budgetåret 

1981/82. Föredragande statsrådet förordar att denna regel skall gälla även 

budgetåret 1984/85. Om en folkhögskola inte kan utnyttja denna sinriitt till 

bidrag får skolöverstyrelsen (SÖ) medge att de återstående bidragsvcckor

na får utnyttjas av en annan skola. Dessutom disponerar SÖ innevarande 

budgetår I 0 000 bidrags veckor att dela ut till skolor med särskilda behov, 

t. ex. nya eller nystartade skolor som håller på att bygga upp sin·verksam

het. Föredragande statsrådet förordar att SÖ skall få disponera 12500 

bidrags veckor för detta ändamål nästa budgetår. Det totala antalet bidrags

veckor ökar således från 700 000 till 702 500 nästa budgetår. Denna volym 

ligger till grund för mcdelsbcräkningarna. Riksdagen föreslås godkänna 

vad som förordats om f olkhiigskolans 1111den·isnings1·olym. 

Riksdagen föreslås också godkänna att en ny sjiih-stiindig folkhögskola 

får inrättas fr. o. m. nästa budgetår. nämligen i Bona, Västra Ny. med 

vänsterpartiet kommunisterna som huvudman. 

I motion 1983/84: 1753 yrkas avslag på förslaget om ny folkhögskola i 

Bona. Det är enligt motionärernas mening svårt att i det rådande ekono

miska läget motivera statsbidrag till ytterligare en folkhögskola, då detta 

skulle innebära knappare resurser för övriga folkhögskolor. Den föreslag

na folkhögskolan med sin speciella inriktning framstår inte som mera värd 

och angelägen att stödja än andra. redan existerande folkhögskolor. 

Utskottet anser att riksdagen bör godkänna att den föreslagna nya folk

högskolan i Bona med vänsterpartiet kommunisterna som huvudman får 

inrättas fr. o. m. nästa budgetår. Verksamheten vid alla statsbidragsberätti

gade folkhögskolor skall följa folkhögskoleförordningens föreskrifter. Där

med är skolan också garanterad rätten att, inom ramen för de allmänna 

föreskrifterna, själv bestämma om sin verksamhet med hänsyn till skolans 

ideologiska och kunskapsmässiga inriktning. Genom att den totala under

visningsvolymen föreslås höjas innebär den nya skolan inte något intrång 

på andra skolors möjligheter att bibehålla sin verksamhetsvolym. 

Med hänvisning till vad som anförts föreslår utskottet _att riksdagen 

avslår motion 1983/84: 1753. Utskottet föreslår vidare att riksdagen god

känner vad som förordats i propositionen om folkhögskolans undervis

ningsvolym. 

I två motioner föreslås att ytterlir:are två nya folkhör:skolor inrättas. 

Enligt motion 1983/84: 550 bör riksdagen uttala att Stiftelsen Kvinnofolk

högskola i Göteborg bör bli statsbidrag~berättigad fr. o. m. läsåret 1984/85. 
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Motionärerna redovisar skolans verksamhet sedan år 1976 med kurser 
bl. a. för arbetslösa kvinnor och invandrarkvinnor. Skolans folkhögskole

kurser om ca I 700 elevveckor anordnas inom ramen för Nordiska folkhög

skolans verksamhet och undervisningsvolym. Riksdagen bör enligt motion 

1983/84: 1744 som sin mening ge regeringen till känna att folkhögskolan i 

Nyköping bör få bli självständig. Den är sedan år 1970 en del av Stensunds 

folkhögskolas verksamhet och svarade budgetåret 1981 /82 för hälften av 

denna folkhögskolas drygt 8 000 elevveckor. Sedan ett par år finns en 

stiftelse bildad av TBV Södermanland. Nyköpingsortens ARF samt LO

scktionen i Södra Södermanland för att ta över huvudmannaskapet för 

folkhögskolan i Nyköping när den blir självständig. Motionärerna fram

håller särskilt betydelsen för TBV och TCO att få sin första egna folkhög

skola. 
Utskottet kan inte tillstyrka att ytterligare nya folkhögskolor får inrättas 

det kommande budgetåret med tanke på den merkostnad detta skulle 

medföra. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslår motionerna 19831 

84: 550 och 1983/84: 1744. 

Det nuvarande statsbidragssystemet med minskande statsbidrag för 

elevveckor över 5 100 och inget bidrag alls över 11 000 elevveckor per år 

infördes budgetåret 1977/78 (prop. 1976/77: 55. UbU 1976177: 30. rskr 19761 

77: 318). Då infördes också övergångsregler t. o. m. budgetåret 1981 /82 för 

vissa stora skolor för att ge dem tid och möjlighet att på olika vis minska 

sin storlek. De kunde t. ex. föra över verksamhet till andra. mindre skolor 

eller delas i två mindre skolor i de fall de hade filialverksamhet. Över
gångspcrioden förlängdes år 1981 t. o. m. budgetåret 1985186 för vissa av de 

stora skolorna. 
I årets budgetproposition anmäls att l}tmRskile folkhiij:skola inte haft 

möjlighet att vare sig föra över verksamhet till någon annan skola eller dela 

verksamheten och etablera två mindre skolor. Med hänsyn till att skolan 

har lokaler som svårligen kan användas för annan verksamhet är därför 

skolans mQtlighcter att ytterligare minska sin volym ytterst begränsade. 

Till detta kommer att skolans huvudman saknar ekonomiska förutsättning

ar att med egna medel bestrida kostnader som inte täcks med statsbidrag. 

Detta sammantaget gör att föredragande statsrådet bedömer att ett högre 

statsbidrag bör lämnas till Ljungskile folkhögskola än vad nu gällande 

bestämmelser medger för att möjliggöra för skolan att behålla i stort 

nuvarande. undervisningsvolym. De ändrade bidrags reglerna för Ljungs

kile folkhögskola beräknas medföra en merkostnad om 343 000 kr. budget

året 1984/85. 
Vidare föreslås riksdagen godkänna att ett engångsbelopp anvisas till 

VästanviksfolkhöRskola med Sveriges Dövas riksförbund som huvudman. 

Genom bidraget skall skolans ränte- och amorteringskostnader för lån till 

nödvändig om- och tillbyggnad minskas. Föredragande statsrådet anför att 
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bidraget säkerställer en utsatt handikappgrupps fortsatta möjligheter till 

folkhögskolestudier vid en för deras hehov särskilt anpassad folkhögskola. 

På grund av de särskilda omstiindigheterna föreslår utskottet att riksda

gen pf1 angivna grunder godkänner vad som förordats om ändrade statsbi

dragsregler för Ljungskile folkhögskola fr. o. m. den I juli 1984 samt om en 

särskild engfmgsanvisning till Västanviks folkhögskola. 

De höga kapitalkostnaderna för Karlskoga folkhögskola. med Svenska 

missionsförbundet som huvudman. tas upp i motion 1983/84: 1256. Motio

närerna redovisar hur denna skola minskat sin storlek men att den har 

lokaler för en relativt stor verksamhet. Skolan har en stor låneskuld och 

har ett underskott budget:lret 1982/83. Även budgeti\ret 1983/84 beräknas 

den få ett underskott. Motionärerna begär mot denna bakgrund en ii1·ersyn 

m· 1·is.w folkhiiRskolors kapitalkostnader. 

Utskottet erinrar först om att Karlskoga folkhögskola under den långa 

övergångsperioden haft möjlighet att minska sin storlek genom att skolans 

verksamhet på Lidingö tick inrättas som en ny självständig folkhögskola år 

1981. Utskottet har inhämtat att SÖ nyligen börjat en undersökning av 

folkhögskolornas ekonomi. Undersökningen skall omfatta alla skolor. men 

en mera ingfiende analys skall göras av ett mindre antal skolor av olika 

slag. Utskottet förutsätter att denna undersökning kommer att heröra bl. a. 

folkhögskolornas problem med kapitalkostnader. Utskottet föreslår att 

riksdagen med hänvisning till det anförda avslår motion 1983/84: 1256. 

Varje år fastställs att ett antal elevveckor för undervisning av fysiskt. 

psykiskt. socialt eller språkligt handikappade får räknas som en och en 

halv vecka när underlaget för statsbidraget räknas ut. För nästa budgetår 

föreslås dessa elevveckor få uppgå till sammanlagt 40000. Denna resurs 

föreslås få användas även för teckcnsprtlksk11r.1w för föräldrar till döva. 

hörselskadade eller talskadade barn. Vidare förordas att bidrag om högst 

50000 kr. skall få ges ut för undervisning i teckenspråk för syskon över sju 

år till döva. hörselskadade eller talskadade elever som själva går en tee

kenspråkskurs vid folkhögskola. 

Riksdagen bör enligt motion 1983/84: 2288 ge regeringen till känna att 

föräldrar till hörselhandikappade barn skall få fri undervisning i tecken

språket. 

Utskottet tillstyrker de i propositionen föreslagna förstärkningarna av 

stödet till teckenspråkskurser vid folkhögskola. Utskottet erinrar samtidigt 

om att undervisningen vid folkhögskolor är fri enligt 26 ~ folkhögskoleför

ordningen. Däremot får de studerande betala för inackordering m. m. 

Teckenspri':.ksundervisning för föräldrar till hörselhandikappade barn kan 

också ske i. studiecirkelform. I detta fall utgår förutom schablonbidrag 

även sådant tilläggsbidrag som ges till cirklar inom handikappverksamhet 

för att minska deltagarnas kostnader. Med hänvisning till det anförda 

föreslår utskottet att riksdagen avslår motion 1983/84: 2288. 
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Tilläggsbidrag utgår sedari år 1975 till 11nden·isning av fritidsledare vid 
folkhögskolor. Bidraget är innevarande budgetår 840 kr. per elev och 
årskurs och utgår för I 740 elever. Av besparingsskäl förordar föredragan

de statsrådet att bidraget upphör fr. o. m. budgetåret 1984/85. Riksdagen 

föreslås godkänna att detta styrinstrument för dimensioneringen av fritids

ledarutbildningen tas bort. 

Med hänvisning till de ekonomiska problem som särskilt rörelsefolk

högskolorna fått på senare år genom olika slag av besparingsåtgärder i den 

statliga bidragsgivningen hemställs i motion 1983/84: 2307 att tilläggsbidra

get till fritidsledarutbildningen bör behållas. Detta bör riksdagen ge rege

ringen till känna. 

Utskottet tillstyrker att tilläggsbidraget till fritidsledarutbildningen tas 

bort av besparingsskäl och avstyrker därmed motion 1983/84: 2307. 

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad som förordats om änd

ringar i övrigt av .Hatsbidragsreglerna fr. o. m. den I juli 1984: 

Riksdagen bemyndigar varje år regeringen att - i den mån arbetsmark

nadsskäl så påkallar - anordna kurser för arbetslös ungdom på folkhög

skolor Ufr SÖ-FS 1983: 242). Utskottet tillstyrker att regeringen får detta 

bemyndigande även budgetåret 1984/85. 

Enligt motion 1983/84: 2293 bör riksdagen besluta att folkhögskolekurser 

för personer som har särskilt vuxen.vtudiestöd ji'ir arbetslösa (prop. 1983/ 

84: 25 och 26, SfU 1983/84: 13, rskr 1983/84: 57) skall få anordnas antingen 

genom omfördelning av resurser inom given undervisningsvolym eller 

genom att den givna volymen får överskridas. 

Riksdagens beslut om särskilt vuxenstudiestöd till arbetslösa innebär att 
av en uppkommen medelsreservation vid utgången av budgetåret 1982/83 

på anslaget till det reguljära vuxenstudiestödet får 50 milj. kr. användas för 

detta speciella ändamål. Medlen beräknas räcka till I 750 studerandes 

helårsstudier under ett år. De skall användas för studier på grundskole

och gymnasieskolenivå, t. ex. inom kommunal vuxenutbildning och folk

högskola. Studiestödet skall sökas före den I juli 1984 och kan utgå för två 

terminer. Enligt vad utskottet inhämtat har sådant studiestöd hittills bevil

jats för ungefär hälften av det anvisade beloppet. De studerande har 

kunnat beredas plats i första hand inom kommunal vuxenutbildning och i 

mindre omfattning vid folkhögskolor. En stor del av de nu beviljade 

medlen avser studier under våren 1984, en viss del även studier under det 

kommande läsåret 1984/85. 

Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att arbetslösa kan stärka 

sin ställning på arbetsmarknaden genom studier. Detta bör i första hand 

ske inom givna utbildningsramar. Riksdagen har dock sedan budgetåret 

1978/79 bemyndigat regeringen att av arbetsmarknadsskäl få öka den kom

munala vuxenutbildningens volym (prop. 1978/79: 25. UbU 1978/79: 15, 
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rskr 1978/79: 124). Utskottet har under punkt 3 i detta betänkande tillstyrkt 
att regeringen får motsvarande bemyndigande även budgetåret 19S4/85 . 

. Inom folkhögskolans totala undervisnings volym om 702 500 bidragsveekor 
budgetåret 1984/85 kan SÖ omfördela bidragsveckor från en folkhögskola 
som inte kan utnyttja dem till en folkhögskola som behöver flera bidrags

veekor. Utskottet har dessutom nyss tillstyrkt att regeringen - liksom 

tidigare budgetår - får anordna särskilda kurser för arbetslös ungdom vid 

folkhögskola. Utskottet anser att regeringen också bör bemyndigas att öka 

folkhögskolans totala undervisningsvolym nästa budgetår - utöver den av 

riksdagen godkända volymen - i syfte att vidga möjligheterna till folkhög

skolestudier för de arbetslösa som får särskilt vuxenstudiestöd för arbets

lösa. Regeringen bör således få besluta om en extra ram. uttryckt i antal 

elevveckor, för detta speciella ändamål. Statsbidrag skall beräknas enligt 

gällande föreskrifter för de extra elevveckor som därefter fördelas till 

folkhögskolor. Extra kurser som anordnas för arbetslösa med särskilt 

vuxenstudiestöd för arbetslösa skall således inte berättiga till något sådant 

särskilt bidrag som ges till kurser för arbetslös ungdom. Riksdagen bör 

med anledning av motion 1983/84: 2293 bemyndiga regeringen att besluta 

om en extra ram för folkhögskolestudier för sådana arbetslösa som får 

särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa i enlighet med vad utskottet föror

dat. 

Vid medelsheräknin!{en har beaktats den sänkning av bidragskoefficien

ten för allmänt bidrag från nuvarande 0,0037 till 0,0036 niista budgetår som 

riksdagen beslöt hösten 1983 (prop. 1983/84: 40, Ub U 1983/84: 7. rskr 1983/ 

84:91). Sänkningen innebär en besparing om 2,7%. Anslaget Bidrag till 

driften av folkhögskolor m. m. föreslås föras upp med 420777000 kr. 

Koefficienten bör enligt motion 1983/84: 2097, yrkande 28. fastställas till 

0.0034, vilket beräknas medföra en besparing om 21 milj. kr. Riksdagen 

föreslås, enligt yrkande 29. anvisa 399777000 kr. 
Utskottet anser inte att koefficienten för beräkning av allmänt bidrag bör 

sänkas ytterligare inför nästa budgetår. Därför bör riksdagen. som avslog 

ett motionsyrkande om ytterligare sänkning vid sitt beslut hösten 1983, 

avslå även motion 1983/84: 2097 yrkandena 28 och 29. 

I motion 1983/84: I 003 hemställs att riksdagen skall ge regeringen till 

känna behovet av extra ekonomiskt stöd, utöver vad statsbidragsreglerna 

medger, till Hantverkets folkhögskola för utbildning i tågfrekventa yrken. I 

motionen anges inte hur stort behovet av extra stöd beräknas vara. 

Utskottet vill med anledning av motionen påpeka att många folkhögsko

lor har fått inskränka sina planer på nya och utvidgade kurser sedan 

begränsningen av folkhögskolans volym infördes. Utskottet kan inte till

styrka att den i motionen berörda folkhögskolan skulle få utgöra ett undan

tag. Riksdagen bör avslå motion 1983/84: 1003. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 har SÖ föreslagit att 

medel skall anvisas för särskilda korta anpassningskurser för människor 
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som blivit döva vid vuxen ålder. Medelsbehovet har beräknats till I 100000 

kr. Förslaget har inte förts fram i budgetpropositionen. Enligt motion 1983/ 

84: 1711 bör riksdagen ge regeringen till känna att anpassningskurser för 
vuxendöva hör få anordnas enligt SÖ:s förslag. Några medel för verksam

heten beräknas inte i motionen. 

Utskottet. som anser det angeläget att samhället så långt det är ekono

miskt möjligt stödjer de handikappade. har nyss tillstyrkt förslag i budget

propositionen om ett tillskott på sammanlagt 3 775 000 kr. till undervisning 

för döva. hörselskadade och talskadade. Mot bakgrund härav och av det 

statsfinansiella läget kan utskottet inte tillstyrka åtgärder som skulle kosta 

ytterligare I 100000 kr. nästa budgetår. Riksdagen bör därför avslå motion 

1983/84: 1711. Detta utesluter givetvis inte att folkhögskolor kan anordna 

kurser för vuxendöva med hjälp av det ordinarie bidraget och de särskilda 

resurserna för handikappverksamhet om skolorna bedömer detta möjligt. 

Sammanfattningsvis föreslår utskottet att riksdagen anvisar de medel 

under anslaget som begärs i budgetpropositionen. dvs. 420 777 000 kr. 

Utskottet hemställer 
I. att riksdagen med avslag på motion 1983/84: 1753 godkänner att 

en ny självständig folkhögskola i Bona får inrättas i enlighet med 

vad som förordats i proposition 1983/84: 100. 

2. att riksdagen godkänner vad som förordats i proposition 1983/ 

84: 100 om folkhögskolans undervisningsvolym. 

3. att riksdagen beträffande en ny folkhögskola. Stiftelsen Kvinno

folkhögskola. avslår motion 1983/84: 550. 

4. att riksdagen beträffande en ny folkhögskola. Nyköpings folk

högskola. avslår motion 1983/84: 1744. 
5. att riksdagen godkänner vad som förordats i proposition 1983/ 

84: )()() om ändringar i statsbidragsreglerna avseende Ljungskile 

folkhögskola fr. o. m. den I juli 1984. 

6. att riksdagen godkänner vad som förordats i proposition 1983/ 

84: 100 om en särskild engångsanvisning till Västanviks folkhög

skola. 
7. att riksdagen beträffande en översyn av vissa folkhögskolors 

kapitalkostnader avslår motion 1983/84: 1256. 

8. att riksdagen beträffande ändringar i statsbidragsreglerna 

fr. o. m. den I juli 1984 i fråga om användningen av den särskilda 

resursen för undervisning av handikappade och beträffande bi

drag till undervisning i teckenspråk för syskon i vissa fall god

känner vad som förordats i proposition 1983/84: 100, 

9. att riksdagen beträffande fri undervisning i teckenspråk för för

äldrar till hörselhandikappade avslår motion 1983/84: 2288. 

10. att riksdagen beträffande tilläggsbidraget till fritidsledarutbild

ningen med avslag på motion 1983/84: 2307 godkänner vad som 
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förordats i proposition 1983/84: I 00 om ändring av statsbidrags

reglerna fr. o. m. den I juli 1984 samt om borttagande av bidraget 

som styrinstrument för dimensioneringen av fritidsledarutbild

ningen, 

11. att riksdagen godkänner vad som förordats i proposition 1983/ 

84: 100 om ändringar i övrigt av statsbidragsreglerna fr. o. m. den 

I juli 1984, 

12. att riksdagen bemyndigar regeringen att - i den mån arbetsmark

nadsskäl så påkallar - anordna vissa kurser för arbetslös ung

dom på folkhögskolor, 

13. att riksdagen med anledning av motion 1983/84: 2293 bemyndigar 

regeringen att besluta om en extra ram för folkhögskolestudier 

för arbetslösa som uppbär särskilt vuxenstudiestöd för arbets

lösa i enlighet med vad utskottet förordat, 

14. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: IOO samt med 

avslag på motionerna 1983/84: 1003, 1983/84: 1711 och 1983/ 

84: 2097 yrkandena 28 och 29 till Bidrag till driften Gl' folkhiig

skolor m. m. för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 

420 777 000 kr. 

7. Bidrag till viss central kursverksamhet. Regeringen har under punkt C 8 

(s. 187-189) föreslagit riksdagen att 

I. godkänna att 34 000 000 kr. av de medel, som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85, används till att 

finansiera anslaget, 

2. till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av 34000000 kr. 

Motionerna 
1983/84: 499 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) vari. såvitt nu ar i fråga, 

yrkas 

3. att riksdagen beslutar att anslaget Bidrag till viss central kursverk

samhet omfattande 34 milj. kr. skall upphöra fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

1983/84: 2097 av Per Unckel m. fl. (m) vari. såvitt nu är i fråga. yrkas 

30. att riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag att 34000000 kr. 

av de medel, som tillfaller statsvcrket genom vuxenutbildningsavgiften för 

budgetåret 1984/85, används till att finansiera anslaget Bidrag till viss 

central kursverksarrihet, 

31. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att till Bidrag till viss 

central kursverksamhet för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag av 

34000000 kr. 
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Utskottet 
Statsbidrag ges fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisationerna 

för deras centrala kursverksamhel. Bidrag ges numera också till central 

kursverksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund, Sverig~s fiskares riks

förbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation - Familjeföreta

gen. Anslaget föreslås ökas med I milj. kr. nästa budgetår till 34 milj. kr. 

och liksom innevarande budgetår helt finansieras med medel som tillfaller 

statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

Enligt motionerna 1983/84: 499, yrkande 3. och 1983/84: 2097, yrkandena 

30 och 31, bör riksdagen inte anvisa några medel för löntagarorganisatio

nernas och de tre övriga organisationernas centrala kursverksamhet. En

ligt motion 1983/84: 499 bör' deltagarna i sådana kurser fortsättningsvis 

hänvisas till andra utbildningsformer. I motion 1983/84: 2097 anförs att 

organisationerna själva bör svara för kostnaderna för verksamheten. 

Utskottet erinrar om att tillkomsten av bidragen till de nämnda organisa

tionernas centrala kursverksamhet bl. a. var ett led i de ökade satsningarna 

på utbildning för vuxna som inte fått tillriicklig utbildning i sin ungdom och 

som behöver kunskaperna för sin verksamhet inom resp. organisation. 

Utskottet föreslår att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 499 

yrkande 3 och 1983/84: 2097 yrkandena 30 och 31 anvisar de begärda 

medlen och godkänner den föreslagna finansieringen av anslaget. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: 100 och med 

avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande 3 i denna del och 

1983/84: 2097 yrkande 30 godkänner att 34 000 000 kr. av de me

del. som tillfaller statsvcrket genom vuxenutbildningsavgiften 

för budgetåret 1984/85. används till att finansiera anslaget Bidrag 

till viss central kursverksamhet. 
2. att riksdagen med bifall till proposition 1983/84: 100 och med 

avslag på motionerna 1983/84: 499 yrkande 3 i denna del och 

1983/84: 2097 yrkande 31 till Bidrax till 1·is.1· central k11r.n·erksam

het för budgetåret 1984/85 anvisar ett anslag av 34000000 kr. 

8. Bidrag till kontakttolkuthildning. Utskottet tillstyrker regeringens för

slag under punkt C 9 (s. 189-190) och hemställer 

att riksdagen till Bidrag till kontakttolk111hildning för budgetåret 

1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 3500000 kr. 

Stockholm den 8 mars 1984 

På utbildningsutskottets vägnar 

GEORG ANDERSSON 
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Närvarande l'id ärendets s/111beha11dli11g: Georg Andersson (s), Kerstin 
Göthberg (cl, Per Unckcl (m), Bengt Wiklund (s). Rune Rydcn (m), Len
nart Bladh (s), Birgiua RydJe (m), Iris Mårtensson (s). Lars Svensson (sJ, 
Göran Allmer (m), Björn Samuelson (vpkJ, Göran Persson (sl, Larz Jo
hansson (c), Ingvar Johnsson (s) och Linnea HörlCn {fp). 

Reservationer 

I. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna (punkt 3, mom. 1-3) 

Per Unckel, Rune Ryden, Birgitta Rydle och Göran Allmer (alla m) 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar "Förslaget i" 

och slutar "under anslaget" bort ha följande lydelse: 

Som anförs i motion 1983184: 2097 bör ungdoms skolans resurser skyddas · 

så långt det är möjligt. De besparingar som i dagens ekonomiska läge är 

nödvändiga att uppnå bör därför enligt Ulskottets mening göras inom 

vuxenutbildningen. Utskottet tillstyrker den i motionen föreslagna bespa

ringen om 150 milj. kr. under det nu aktuella anslaget. Eftersom alla 

medborgare bör få tillgång till en utbildning som svarar mot den obligato

riska skolan bör besparingen i första hand avse gymnasieskolkurserna. Det 

måste emellertid finnas möjligheter till komplettering för högre studier. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att kostnadssiinkningen kan 

åstadkommas antingen genom en sänkt undervisningsvolym eller genom 

att regeringen föreskriver en viss avgiftsfinansiering. Vad utskottet här 

anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. Vidare bör 

riksdagen bemyndiga regeringen att fördela undervisnings volymen för den 

kommunala vuxenutbildningen pä de!ramar med utgi'rngspunkt i vad ut

skottet anfört. Med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 20 bör riksda

gen under anslaget Bidrag till kommunal utbildning för vuxna anvisa 

594 600000 kr. 

dels att utskottets hemställan under I-3 bort ha följande lydelse: 

I. att riksdagen beträffande undervisningstimmar i grundutbildning 

för vuxna och kommunal vuxenutbildning med bifall till motion 

1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del samt med avslag på proposi

tion 1983/84: 100 och motion 1983/84:499 yrkande I i denna del 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

" att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 20 i 

denna del samt med avslag på proposition 1983/84: 100 och mo

tion 1983/84: 499 yrkande I i denna del bemyndigar regeringen att 

fördela undervisningstimmarna i kommunal vuxenutbildning på 

delramar i enlighet med vad utskottet anfört. 
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3. att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 20 i 

denna del samt med anledning av proposition 1983/84: 100 och 

motion 1983/84: 499 yrkande I i denna del till Bidra/.: till kommu

nal utbildnin1: för l'11xna för budgetåret 1984/85 anvisar ett för

slagsanslag av 594 600000 kr., 

2. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna (punkt 3, mom. 1-3) 

Linnea Hörlen (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar "Dt:n i" och 

slutar "i motionen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion 1983/84: 499 att 

resurser måste föras över från vuxenutbildningen till högskolan för att öka 

ungdomars möjligheter att studera på högskolenivå. Genom samordning 

mellan kommuner och en mer flexibel planering bör resurserna för kom

munal vuxenutbildning kunna utnyttjas mera effektivt. Dessutom bör 

grundskolekursernas volym minskas. Genom dessa åtgärder bör en sam

manlagd besparing om 40 milj. kr. göras. Antalet undervisningstimmar i 

grundutbildning för vuxna och i gymnasieskolkurser i yrkesämnen och i 

särskilda yrkesinriktade kurser bör vara oförändrade. 

del.1· att den del av utskottets yttrande som på sid. 3 börjar "Riksdagen 

bör" och slutar "under anslaget" bort ha följande lydelse: 

Riksdagen bör enligt utskottets mening med bifall till motion 1983/ 

84: 499 yrkande I som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet 

anfört om undervisningstimmar i grundutbildning för vuxna och i kommu

nal vuxenutbildning samt bemyndiga regeringen att fördela undervisnings

timmarna i kommunal vuxenutbildning på delramar med utgångspunkt i 

vad utskottet har förordat. Riksdagen bör sålunda anvisa 704600000 kr. 

under anslaget. 

dels att utskottets hemställan under I - 3 bort ha följande lydelse: 

1. att riksdagen beträffande undervisningstimmar i grundutbildning 

för vuxna och kommunal vuxenutbildning med bifall till motion 

1983/84: 499 yrkande I i denna del samt med avslag på proposi

tion 1983/84: I 00 och motion 1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 499 yrkande I i denna 

del samt med avslag på proposition 1983/84: 100 och motion 

1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del bemyndigar regeringen att 

fördela undervisningstimmarna i kommunal vuxenutbildning på 

delramar i enlighet med vad utskottet anfört. 

3. att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 499 yrkande I i denna 

del samt med anledning av proposition 1983/84: 100 och motion 
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1983/84: 2097 yrkande 20 i denna del till Bidrag till kommu11al 
11tbild11i11g för 1·11.rna för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslags

anslag av 704600000 kr., 

J. Tilläggsbidrag till studiecirklar (punkt 4, mom. I och 2) 

Per Unckel, Rune Ryden. Birgitta Rydle och Göran Allmer (alla m) 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "Utskottet 

delar" och slutar "yrkande 21" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att det är felaktigt att prioritera vissa ämnen inom 

folkbildningsarbetet. Därför bör tilläggsbidragen till studiecirklar i hem

språk, svenska. matematik och samhällsinriktade ämnen tas bort. Därmed 

sparas 44,7 milj. kr. Vad utskottet här anfört bör riksdagen med bifall till 

motionerna 1983/84: 2097 yrkande 21, 1983/84: 1696 yrkande I i motsvaran

de del samt med avslag på proposition 1983/84: 100 och motion 1983/84: 499 

yrkande 2 som sin mening ge regeringen till känna. Till medelsberäkningen 

återkommer utskottet i det följande. 

dds att utskottets hemställan under I och 2 bort ha följande lydelse: 

1. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i hem

språk och samhällsinriktade ämnen med bifall till motion 1983/ 

84: 2097 yrkande 21 i denna del samt med avslag på proposition 

1983/84: 100 och motion 1983/84: 499 yrkande 2 i denna del som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

2. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i svens

ka och matematik med bifall till motionerna 1983/84: 2097 yr

kande 21 i denna del och 1983/84: 1696 yrkande I i denna del 

samt med avslag på proposition 1983/84: 100 och motion 1983/ 

84: 499 yrkande 2 i denna del som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört, 

4. Tilläggsbidrag till studiecirklar (punkt 4, mom. I och 2) 

Linnea Hörkn (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "Utskottet 

delar" och slutar "yrkande 21" bort ha följande lydelse: 

Som anförs i motion 1983/84: 499 är det nödvändigt att tillföra högskolan 

resurser för ökad kapacitet och höjd kvalitet. När något nytillskott inte kan 

göras måste medel omfördelas från något annat område. t. ex. vuxenutbild

ningen. Därför föreslår utskottet att riksdagen med bifall till motion 1983/ 

84: 499 yrkande 2 beslutar att tilläggsbidragen till studiecirklar i ämnena 

hemspråk, svenska. matematik och samhällsinriktade ämnen utgar med 
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oförändrat 20 kr. per studietimme budgetåret 1984/85. Medelsbehovet blir 
då 15 milj. kr. mindre än vad som beräknas i budgetpropositionen. Att helt 
ta bort dessa tilläggsbidrag kan utskottet däremot inte tillstyrka varför 

riksdagen bör avslå motionerna 1983/84: 1696 yrkande 2 och 1983/84: 2097 

yrkande 21 i motsvarande delar. Vad utskottet här anfört bör riksdagen 

som sin mening ge regeringen till känna. Till medelsanvisningen återkom

mer utskottet i det följande. 

dels att utskottets hemställan under I och 2 bort ha följande lydelse: 

I. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i hem

språk och samhällsinriktade ämnen med bifall till motion 1983/ 

84: 499 yrkande 2 i denna del samt med avslag på proposition 

1983/84: 100 och motion 1983/84: 2097 yrkande 21 i denna del 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

2. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i svens
ka och matematik med bifall till motion 1983/84: 499 yrkande 2 i 

denna del samt med avslag på proposition 1983/84: IOO och mo

tionerna 1983/84: 1696 yrkande I i denna del och 1983/84: 2097 

yrkande 21 i denna del som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört, 

5. Tilläggsbidrag till studiecirklar (punkt 4, mom. 2 och 3) 

Kerstin Göthberg (c) och Larz Johansson (c) anser 

dels all den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "Utskottet 

delar" och slutar "per studietimme" bort ha följande lydelse: 
Studiecirklar Ol'.h kuhurverksamhet i folkbildningen är fundamentala 

delar av livet i glesbygden. I många orter och bygder är studiecirkeln det 

enda forum som finns för samhällsengagemang, estetisk förkovran och 

kontakt med kulturarbetare. Som föredragande statsrådet konstaterar vari

erar kostnaden för att anordna studiecirklar mycket mellan kommunerna 
inom stödområdena. Kostnaderna är många gånger mycket stora och, som 

påpekas i motion 1983/84: 1696, blir avgifterna därmed osedvanligt höga. 

Studiecirkclverksamheten inom glesbygdsomrädena har också minskat det 

senaste redovisningsåret. Frågan om studiecirkelverksamheten i glesbygd 

är enligt utskottets uppfattning en jämlikhetsfråga. Därför bör tilläggsbi

draget för stl!diecirklar i stödområdena A, B och C höjas från 10 kr. till 20 

kr. per studietimme nästa budgetår. Denna höjning med 5 kr. utöver 

förslaget i budgetpropositionen beräknas medföra en merkostnad av om

kring 3 milj. kr. För att finansiera detta i en statsfinansiellt ansträngd 

situation föreslår utskottet, i enlighet med vad som anförs i motion 1983/ 

84: 1696, all tilläggsbidragen till studiecirklar i ämnena svenska och mate

matik helt tas bort. Utskottet tillstyrker emellertid förslaget i budgetpropo

sitionen om höjning av tilläggsbidragen till studiecirklar i ämnena hem-
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språk och samhällsinriktade ämnen. Vad utskottet här anfört bör riksdagen 

med bifall till motion 1983/84: 1696 yrkande 2 som sin mening ge regeringen 

till känna. Den här förordade omfördelningen av medel inom anslaget 

påverkar inte medclstilldelningen under anslaget. till vilken utskottet åter

kommer i det följande. 

dels att utskottets hemställan under 2 och 3 bort ha följande lydelse: 

2. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i svens

ka och matematik med bifall till motionerna 1983/84: 1696 yr

kande I i denna del och 1983/84: 2097 yrkande 21 i denna del 

samt med avslag på proposition 1983/84: 100 och motion 1983/ 
84: 499 yrkande 2 i denna del som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört. 

Under förutsiittninR ai• hiji11l till hemställan under 2 

3. att riksdagen beträffande tilläggsbidrag till studiecirklar i stöd

områdcna A. B och C med bifall till motion 1983/84: 1696 yr

kande I i denna del samt med anledning av proposition 1983/ 
84: 100 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

6. Kulturverksamhet i studieförbunden (punkt 4, mom. 5) 

Per Unckel. Rune Ryden. Birgitta Rydle och Göran Allmer (alla ml 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "Kulturutskot

tet har" och på s. 7 slutar "i studieförbunden" bort ha följande lydelse: 

I den avvikande meningen till kulturutskottets yttrande KrU 1983/84: 2 y 

understryks att full ekonomisk likstiillighet mellan studiecirklar och kultur

grupper ej är ett primärt mål. Studiecirkelns form är hårdare reglerad och 

vissa av de krav som me1ste uppfyllas drar särskilda kostnader. 

Bidraget till kulturverksamhet i studieförbunden har ökat kraftigt under 

senare år. Även inom ramen för reducerat anslag finns goda möjligheter att 

stödja verksamhet som siirskilt vänder sig till barn och ungdom samt att 

engagera professionellt arbetande kulturskapare - ett par av de syften 

med bidraget som speciellt framhålls i propositionen. 

Kulturutskottet biträder därför det i motion 1983/84: 2097 lagda förslaget 

om ett med )0 milj. kr. minskat anslag och avstyrker proposition 1983/ 

84: 100 i denna del. 

Med instämmande i vad som här refererats föreslftr utbildningsutskottet 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 23 anvisar 65.1 

milj. kr. till kulturverksamhet i studieförbunden. 
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dels att utskottets hemstiillan under 5 bort ha följande lydelse: 

5. att riksdagen betriiffande kulturverbamhet i studieforhunden 

med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 23 och med anled

ning av proposition 1983184: 100 som sin mening ger regeringen 

till kiinna vad utskottet anfört. 

7. l'ppsiikandc verksamhet i bostadsomn'\dcn (punkt 4, mom. 6l 

Per Unckel. Rune Rydcn. Birgitta Rydle och Giiran Allmer (alla ml 

anser 

dels att den del av utskllttets yttrande som p{i s. 7 hö~iar '"Utskottet 

anser'" och slutar ··av bidrager· bort ha följande lydelse: 

I likhet med motioniirerna anser utskottet att statshidraget till studieför

hundens uppsökande verksamhet i hostadsomrf1den hör tas bort. Diirige

nom sparas 6.4 milj. kr. niista hudgetfö·. Riksdagen hör sMedes bifalla 

yrkande 22 i motion 1983/84: 2097. Till medelsberiikningen i\terklm1mer 

utskottet i det följande. 

dels att utskottets hemstiillan under h bort ha fiiljande lydelse: 

6. att riksdagen betriiffande uppsökande verksamhet i hostadsom

r?1den med bifall till mlltion 1983/84: 2097 yrkande 22 och med 

avslag på proposition I 98V84: l(ltl ~om sin mening ger regeringen 

till kiinna vad utskottet anfört. 

R. :\kdl'lsheriikningen m. m. undl•r Bidrag till studicfiirhundrn m. m. 

(punkt 4. mom. 7 och 8) 

U11da.fi'ir11tsii1111i11g a1· hifi1/I till l"l'S1'n·atio11cma 3. 6 och 7 

Per Unckel. Rune Rydcn. Birgitta Rydle och Göran Allmer (alla ml 

anser 

dels att den del av utskottets vttrande som p[i s. 7 hii~iar ""Uhkollet 

kan·· och slutar "'870982000 kr." bort ha följande lydelse: 

Utskottet föresliir att riksdagen under anslaget Bidrag till studieflirhun

uen m. rn. anvisar 789 282 000 kr. och att 292 000000 kr. av medlen fr:ln 

rnxenutbildningsavgitkn anviinds till att delvis finansiera anslaget. allt i 

enlighet med motion 1983/84: 2097 yrkandena 24 och 25. 

dels att utskottets hemstiillan under 7 och 8 bort ha följande lydelse: 

7. att riksdagen med bifall till motion 198V84: 20lJ7 yrkande 24 och 

med anledning av pwposition 1983/84: IOtl glldkiinner att 

292 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats\'erket geiwm vux

enutbildningsavgiften för budget[iret 1984.185 anviinds till att del

vis tinansiera anslaget Bidrag till studieförbunden m. rn .. 
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8. att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkande 25 samt 

med anledning av proposition 1983/84: I 00 och motion 1983/ 

84: 499 yrkande 2 i denna del till 13idrng till st1lllic'.fi"irh1111dc11 

111. 111. for budgetilret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 

789 2!C 000 kr.. 

9. l\lcdclsheriikningen under Bidrag till studieförbunden m. m. (punkt 4, 

mom.Rl 

Unclcrfiimtsiittning a1· hifi1// till rcscrrntion 4 

Linnea Hiirlen (fpl anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 7 bör:iar ""Utskottet har" 

och slutar "'870982000 kr.·· hort ha följande lydelse: 

Utskottet föresl[1r att riksdagen under anslaget Bidrag till studieförbun

den m. m. anvisar 855982000 kr. i enlighet med yrkande 2 i motion 1983/ 

84: 499. 

dels atl utskottets hemstiillan under 8 bort ha följande lydelse: 

8. att riksdagen med hifall till motion 1983/84: 499 yrkande 2 i denna 

del samt med anledning av proposition 1983/84: 100 och motion 

1983/84: 2097 yrkande 25 under Biclrng tiff .1·111dicFir/11111dc11111. m. 

för nudgetf1ret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 855 982 000 

kr.. 

10. Kursplanehundna uniwrsitctscirklar (punkt 4. mom. 9) 

Per Unckel (ml. Rune Rydcn (m). Birgitta Rydle (ml. Göran /\limer (ml 

och Linnea Hörlcn (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p;\ s. 8 hör:iar "Utskottet 

finner"" och p:I s. 9 slutar "och I 98J/84: 9% · · bort ha följande lydelse: 

Eftersom de kursplanebundna universitetscirklarna uppenbarligen har 

stor betvdelse fl)r m<°mga miinniskor siirskilt i mindre orter och i glesbygd. 

anser utskottet att de [1ter biir bli statsbidragsberiittigade och att riksdagen 

diirför bör bifalla motion 1983/84: 996. Diirigenom kan bl. a. gll!Hinningarna 

{itcr rn sitt behov av kursplanebundna uni\·crsitetscirklar tillgodosett 

enlighet med vad som yrkas i motion 198)184: 798. 

ddr att ut.~lw!lc!S lwmsliillan under 9 bort ha följande lydelse: 

9. att riksdagen bctriiffande kursplanehundna universitetscirklar 

med bifall till motion 1983/84: 990 och med anledning av motion 

1983/84: 798 <;om sin mening ger regeringen till kiinna rnd ut<;kot

tet anfört. 
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11. Studiecirklar inom konsthantverksområdet (punkt 4, mom. 10) 

Per Unckel. Rune Ryden. Birgitta Rydle och Göran Allmcr (alla m) 

anser 

dels att den del av utskottet.s yttrande som pä s. 9 börjar ''Det högre" 

och slutar "motion 1983/84: 1726" bort ha följande lydelse: 

Utskottet finner den i motion 1983/84: 1726 föreslagna ändringen av 

bidragsreg\crna angelägen. Möjlighet att inom konsthantverksområdet ut

nyttja fyra hidragshcr~itligade studietimmar per sammankomst skulle niir

ma bidragssystemet till de faktiska omstiindighcter under vilka verksamhe

ten kan behöva bedrivas. Utskottet anser därför att riksdagen hör bifalla 

motion 1983/84: 1726. 

dels att utskottets hemställan under 10 bort ha följande lydelse: 

10. att riksdagen beträffande studiecirklar inom konsthantverksom

rf1det med hifall till motion 1983/84: 1726 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

12. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. (punkt 5, mom. 1 l 

Per Unckcl. Rune Ryden. Birgitta Rydlc och Göran Allmer lalla ml 

anser 

dels all den del av utskottets yttrande som på s. 12 höi:,jar .. Utskottet 

konstaterar" och slutar "i hudgetpropositionen" bort ha följande lydelse: 

. Utskottet instämmer med motionärerna i att svenskundervisning m. m. 

för invandrare av hesparingsskäl kan minskas niista hudgetfir till högst 

400000 timmar. varav 40000 timmar undervisning som ges enligt 1972 års 

lag. Riksdagen hör diirför med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkandena 26 

och 27 anvisa 18 milj. kr. mindre iin vad regeringen har föreslagit. 

dels all utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 2097 yrkandena 26 

och 27 och med anledning av proposition 1983/84: 100 till U11der-

1·is11i11g fi"ir i11\'(/11drarc i .1Tcnska språket 111. 111. för budgetåret 

1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 80459000 kr .. 

13. Uppsökande verksamhet m. m. för invandrarkvinnor (punkt 5, mom. 2l 

Björn Samuelson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pf1 s. 12 börjar ··Utskottet 

erinrar" och pf1 s. IJ slutar "yrkande h" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att invandrarkvinnorna mf1ste stödjas mera bl. a. genom 

hiittre uthildning. Diirför hör deras möjligheter att delta i svenskundervis

ning och samhiillsorientering ökas. Den nu tiot1riga försöksvcrksamhetcn 
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med uppsökande verksamhet och barntillsyn måste enligt utskottets me

ning ersättas med förstärkt, permanent verksamhet. Vidare bör undervis

ningen bättre anpassas till invandrarkvinnornas situation både till innehåll 

och form. t. ex. koncentrerade veckoslutskurser och utökade resurser till 

invandarkurser på folkhögskolor. Förslag i dessa frågor bör föreläggas 

riksdagen i den kommande propositionen om den framtida undervisningen 

i svenska m. m. för invandrare. Vad utskottet här anfört bör riksdagen med 

bifall till motion 1983/84: 465 samt med anledning av motion 1983/84: 1104 

yrkande b som sin mening ge regeringen till känna. 

dd.1· att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

,., att riksdagen beträffande uppsökande verksamhet m. m. för in

vandrarkvinnor med bifall till motion 1983/84: 465 samt med an

ledning av motion 1983/84: 1104 yrkande b som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

1-'. Ikraftträdande av en reform a\· s\·enskunden·isningen för invandrare 

(punkt 5, mom. 3) 

Kerstin Göthberg (cl och Larz Johansson (cJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pil s. I J börjar "Utskottet 

hänvisar"och slutar "yrkande 6" bort ha följandt.: lyddst.:: 

Dt.:t är t.:nligt utskottets mening beklagligt att den plant.:rade propositio

nen om svenskundervisningen för invandrare äter försenats. En reform av 

denna undervisning är mycket angclilgen. vilket ocks{1 framh~illits tidigare 

av riksdagen. liksom av invandrarvcrket i anslagsframstiiffningen för huJ

gct[1ret 1984/85. Riksdagt.:n bör nu med bifall till motion 1983/84: 2534 

yrkandt.: 6 som sin mening ge regeringen till kiinna att en proposition skall 

förl!liiggas riksdagen i s[1dan tid att en reform kan triida i kraft den I januari 

1985. 

dels alt utskottets hcmstiillan u;ider 3 bort ha foljandt.: lydelse: 

3. alt riksdagen betriiffi.mdc ikrafttriidanJe av en reli.Jrm av svensk

undervisningcn för invandrare med bifall till motion 1983/ 

84: 2534 yrkande 6 som sin mening go:r regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

15. !'ly sjäh·ständig folkhögskola i Bona (punkt 6, mom. Il 

Per Unckel. Rune Ryd.!n. Birgitta Rydle och Göran Allmer (alla ml 

<lllser 

dels att den del av utskollelS yllrande som pi1 s. 15 bö1jur "Utskottet 

anser" och slutar "folkhögskolans undervisningsvolym·· bort ha följande 

lydelse: 
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Den föreslagna nya folkhögskolan med vänskrpartit:t kommunisterna 

som huvudman framstår inte som mera angdiigen. i vad giiller kunskaps

kvalitet 01.:h folkbildning. att stödja med statsbidrag än uppgifter som liinge 

ansetts som viktiga att genomföra vid de skolor som i dag far stöd. 

Riksdagen bör diirför med bifall till motion 1983/84: 1753 avslii regeringens 

förslag. Utbildning med partipolitisk prägd - oavsett partirärg - har iolle 

sfr hög angclägcnhctsgrad att den i ett svårt ekonomiskt liigc bör tilliitas 

triinga ut mera traditionell folkhögskoleutbildning. 

Mot bakgrund av den situation. ekonomiskt och planeringsmiissigt. vis

sa folkhögskolor hamnade i när den nödvändiga begriinsningen av folkhög

skolans totala undervisningsvolym infördes tillstyrker utskottet att den 

totala volymen ökas nrigot niista budgett1r genom att SÖ fttr disponcra 

12 500 bidrags veckor att dcla till skolor med siirskilda behov. Riksdagen 

bör godkiinna vad som förordats om folkhögskolans undervisningsvolym. 

dels att utskottets hemställan under I bort ha följande lydelse: 

I. att riksdagen beträffande ny sjiilvständig folkhögskola i Bona 

med bifall till motion 1983/84: 1753 och med avslag pii proposi

tion 1983/84: 100 som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfiirt. 

16. Folkhiigskolestudicr för arbctsliisa som uppbär särskilt rnxcnstudicsliid 

för arbetslösa (punkt 6, mom. 131 

Per Unckcl. Rune Ryden. Birgitta Rydlc och Göran Allmer lalla ml 

anser 

dels att dcn dcl av uhkottcts yttrandc som pi'1 s. 18 börjar "'[)ct iir" llCh 

p<i s. 19 slutar "°Litskottct förordat" bort ha följande lydclse: 

Niir riksdagcn höstcn 1983 behandlade det siirskilda vuxenstudiestödet 

för arbetslösa avliimnade rcprescntanterna for nw<lerata samlingspartiet i 

s.icialförsiikringsutskottet cn reservation till so1:ialf~irsiikringsutskollc.:ts 

bctiinkande 1983/84: 13. Enligt denna reservation stri<lcr dl si.idant vuxen

studicstöd mot grund tankarna i vuxcnuthildningsreformen eftersom denna 

avs;tg att ge vuxna förvärvsarbetande tillgfo1g till överbryggande utbild

ning. förhiittrad grundutbildning och {1terkommande utbildning. Denna syn 

p{i vuxenutbildningen borde iiven fortsiittningsvis prägla hidragsgivningen. 

Reservanterna an~;lg mot dcnna bakgrund att rcgeringens förslag om s~ir

skilt rnxenstudit!stöd för arbetslösa borde av~J;i~ av riksdagen. I enlighet 

med denna syn p;·i vuxenstudiestödct anser utbildningsutskottt!t att folk

hligskolans vcrksamhet inte skall kunna vidgas fiir att erbjuda arhctsliisa 

mcd dctta siirskilda vuxcnstudiestiid en siirhd1andling i förh;dlande till 

andra studerande:! snm söker sig till fl>lkhLigskolan. Riksdagen bör därför 

a\·sl~1 mo1ion 1983/X~: 2293. 

~-
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dd.1 att utsko11ets hemstiillan under 13 blll·t ha J"i.iljande lydelst:: 

13. all riksdagt:n bctriiffande folkhögskolt:studier rör arb<:tslösa som' 

uppbiir siirskilt vuxensllldiestöd för arbetsliba avsliir motion 

1983/84: 22lJJ . 

. 17. l\lcdclsheräkningcn under Bidrag till driften a\' folkhiigskolor m. m. 

(punkt 6, 1110111. 1-41 

Per Un.:kel. Rune Rydl!n. Rirgilla Rydlc od1 Göran Allmer (alla ml 

anser 

dd.1 all den dd av utskollels yttrande som pil s. 19 bö1:jar .. Utskottet 

anser" od1 slular "och 29" bon ha följande lydelse: 

En större besparing iin den riksdagen beslöt hösten 1983 kan motiveras 

för folkhögskolornas del.-Genom all siinka koefficienten J"ör beriikning av 

det ;11l111il1111a bidraget fri111 det Ji1 beslutade 0.003h till 0.0034 budgeti'iret 

1984!85 kan ytterligare 2 I milj. kr. sparas. Riksdagen bi.ir diirför bifalla 

yrkande 28 i molion 198.~!84: 2097. 

dds ;111 den del av ulskollets yltrande 'om p[1 s. 20 bii1jar "Sammanfall

ningsvis föresbr" lldl slular "420 777 000 kr. .. blll·t ha följande lydelse: 

S;1111111anfounings\·is foresbr utskoltel all riksdagen med bifall till 1110-

lilin I lJ8J,.84: 2097 yrkande 29 under anslagel Uidrag till driften av folkhi.ig

sklillll. 111. m. anvisar W9 777 000 kr. 

dc/.1 all utskollets hemstiillan under 14 blll"l ha fi.ilj;111de lydelse: 

14. all riksd;1gen med bifall till Jlllllillll 1983.84: 20'J7 yrkandena 28 

och 2lJ. med anledning av prllJJlhition llJ8)!X4: 100 saml med 

a1·slag p;i nwtillllerna l9X3iS4: 1003 lh.:h llJS3:84: 1711 lill Hidr11:.: 

1il/ drifie11 111· .fi1//..hiig.1kt1/or 111. 111. for hudget;1r.::l 1984/8.'i ;111\'isar 

ell fiirslagsansl;1g ;1\ )lJlJ 777 llOO kr. 

18. Bidrag till ,·iss central kurswrksamhet (punkt 71 

Per Unckel 11111. Rune Ryden lml. Birgitta Rydlc 11111. Gi.lr;1n .-\limer lmi 

o.:h Linnea Hörlcn 1fpl anser 

i/d.1 all den del av utsklillets y11rande Slllll pa s. 22 bö1:iar ·· Ulskollet 

erinrar·· o.:h sluta1' "a1· anslagcl .. hllrl lw fi.iljande lydelse: 

L'.tskl11tet ;mscr ;111 den .:entrala kurs1·erbamhelen i mim niimnda organi

salillner inle liingre biir bekl1stas med statsmedel. Diirfllr bör riksdagen 

med bifall till 111lllionerna 19XJ.84: 499 yrkande 3 ,1ch llJX3.84: 2097 yrkan

dena 30 lll.:h 31 al'sla regaingen.s förslag lill mcdclsa111·isning lich finansi

ering pi1 denna punkt. 
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dels att utskotkts hemställan bort ha följande lydelse: 

att riksdagen beträffande bidrag till viss central kursverksamhet 

budgetåret 1984/85 med bifall till motionerna 1983/84: 499 yrkande 

3 och 1983/84: 2097 yrkandena 30 och 31 samt med avslag på 

proposition 1983/84: 100 som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört. 

Särskilt yttrande 

Översyn av vissa folkhögskolors kapitalkostnader (punkt 6, mom. 7) 

Linnea Hörlen (fp) anför: 

'Karlskoga Folkhögskola är en av de skolor som tvingats minska sin 

verksamhet genom den begränsning av antalet elevveckor per skola som 

skett genom tidigare riksdagsbeslut. Liksom Ljungskile Folkhögskola har 

skolan haft ett stort antal elevveckor, betydligt överstigande de normer 

som nu gäller. För några år sedan genomfördes en nybyggnad med lokaler 

anpassade till denna verksamhet. I dagsläget har skolan inte kapacitet att 

utnyttja dessa lokaler till fullo. vilket innebär en tung belastning på ekono

min. 
En lösning på problemet för Karlskoga Folkhögskola skulle vara att den 

skolan på samma sätt som Ljungskile Folkhögskola erhåller ett högre 

kontinuerligt statsbidrag. Ett större engangsbelopp, som avsevärt skulle 

minska låneskulden, vore också en tänkbar utväg. 

Som framgår av utskottsbetänkandet pägtir inom SÖ en översyn av vissa 

folkhögskolors kapitalkostnader. Då jag tar för givet all en sådan översyn 

kommer att klargöra behovet av ett ökat ekonomiskt siöd till Karlskoga 

Folkhögskola. iir det min förhoppning att ett sädant skall komma skolan till 

del senast läsåret 1985/86. En sådan översyn borde också kunna leda till en 

tryggare tillvaro för nystartade skolor som Lidingö och Viebiick. 
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Kulturutskottets yttrande 

1983/84: 2y 
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om bidrag till studieförbunden m. m. (prop. 1983/84: 100 bil. JO 
delvis) 

Till utbildninRSUtskottet 

Uthildningsutskottet har den 31 januari 1984 beslutat bereda kulturut

skottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84: 100 hilaga 10 punkt 

C 5 Bidrag till studieförbunden m. m. i de delar som rör kulturutskottets 

verksamhetsområde samt motion 1983/84: 2097 i motsvarande delar. 

Kulturutskottet får med anledning härav anföra följande. 

I propositionen föreslås en ökning av bidraget till kulturverksamhet med 

drygt 7 milj. kr. till totalt ca 95.1 milj. kr. Huvudsyftet med bidraget är dels 

att det skall utgöra ett stöd till anordnande av kulturprogram i studieför

bundens egen verksamhet och i det övriga föreningslivet. dels att det skall 

möjliggöra förberedelser i vid mening för sådana arrangemang. Bidraget 

innehär även en möjlighet för professionellt arbetande artister och konst

närer att nå ut till nya grupper. Samtidigt skapas ökade sysselsättningsmöj

ligheter för kulturarbetare. Föredragande statsrådet understryker i ett 

inledande avsnitt i budgetpropositionen att detta bidrag är en av de vikti

gaste statliga insatserna för den lokala kulturverksamheten. Den föreslag

na ökningen av bidraget skall enligt propositionen göra det möjligt för 

studieförbunden att i större utsträckning än hittills engagera kulturarbetare 

och att satsa ytterligare på gruppverksamhet och kulturprojekt för barn 

och ungdom. 

I motion 1983/84: 2097 lm) föreslås att bidraget till kulturverksamhet 

minskas med 30 milj. kr. till totalt ca 65.1 milj. kr. I den motivering till 

förslaget 50m Jämnas i motion 1983/84: 2016 lm) anförs alt den utbildning 

och bildningsverksamhet som studieförbunden erbjuder är värdefull. Det 

är därför väl motiverat att samhället stöder denna verksamhet. I dagens 

statsfinansiella läge är det emellertid nödvändigt att åstadkomma bespa

ringar på snart sagt alla områden, säger motionärerna. De anser därför att 

studieförbundens anslag måste omprövas och begränsas. 

Kulturutskottet vill erinra om .att statens kulturråd i anslagsframställ

ningen för budgetåret 1984/85 påpekar att det knyts stora förhoppningar till 

studieförbunden från andra presumtiva hidragsmottagare som teater-. 

dans- och musikgrupper. barn- och ungdomsorganisationer och kulturar

betare. Studieförbunden har dock svårt att leva upp till de krav på ekono

miskt stöd som ställs på dem. När det gäller den verksamhet som amatör

grupper på teater- och dansområdet bedriver är det i första hand kostnader 

för ledararvoden och materiel som kulturverksamhetsbidraget inte kan 
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täcka. Enligt kulturrådets bedömning finns det risk för att på sikt kvalite
ten på verksamheten. utarmas, om grupperna inte kan anställa duktiga och 

välutbildade ledare. En annan negativ konsekvens är att många arbetstill
fällen för drama- och teaterpedagoger. dansare m. fl. på detta sätt försvin
ner. Verksamhet speciellt inriktad på barn och ungdomar är också ett för 
studieförbunden relativt nytt fält. Kulturrådet tar också upp de ojämlika 
ekonomiska villkoren för gruppverksamhet och studiecirklar. Rådet kon
staterar att trots den relativt stora bidragsökningen fr. o. m. budgetåret 
1983/84 är studiecirkeln fortfarande den mest fördelaktiga verksamhetsfor

men ur ekonomisk synpunkt. 
Mot här angiven bakgrund finner utskottet att en så kraftig nedskärning 

av bidraget till kulturverksamhet som förordas i motion 2097 skulle få icke 
acceptabla effekter för den lokalt förankrade kulturverksamheten. Utskot
tet avstyrker motionen och tillstyrker det i propositionen föreslagna bidra

get om 95 110000 kr. till kulturverksamhet. 

Stockholm den 21 februari 1984 

På kulturutskottets vägnar 

INGRID SUNDBERG 

Niirmrande: Ingrid Sundberg (m), Tyra Johansson (sl. Karl Boo (c), Lars
Ingvar Sörenson (s). Catarina Rönnung (s), Maja Bäckström (s), Lars 
Ahlmark (m). Stina Gustavsson (c). Berit Oscarsson (s). Gunnar Thol
lander (s). Gunnel Liljegren (ml. Eva Hjelmström (vpk), Anders Nilsson 
(s). Lars Hjerten <m) och Kerstin Aner (fp). 

Avvikande mening 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark, ~unnel Liljegren och Lars Hjerten (alla 
m) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar .. Mot här'" 

och slutar .. till kulturverksamhet" bort ha följande lydelse: 

Kulturutskottet vill för sin del understryka att full ekonomisk likstiil

lighet mellan studiecirklar och kulturgrupper ej är ett primärt mål. Studie

cirkelns form är hårdare reglerad och vissa av de krav som måste uppfyllas 

drar särskilda kostnader. 
Bidraget till kulturverksamhet i studieförbunden har ökat kraftigt under 

senare år. Även inom ramen för ett reducerat anslag finns goda möjligheter 

att stödja verksamhet som särskilt vänder sig till barn och ungdom samt att 
engagera professionellt arbetande kulturskapare -· ett par av de syften 
med bidraget som speciellt framhålls i propositionen. 

Kulturutskottet biträder därför det i motion 2097 lagda förslaget om ett 
med 30 milj. kr. minskat anslag och avstyrker proposition 100 i denna del. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984 


