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21 september 2017

Angående brev från Studieförbunden gällande ekonomiskt stöd till
SISU Idrottsutbildarna
Det har kommit till vår kännedom att branschorganisationen Studieförbunden har skickat ett
brev angående SISU Idrottsutbildarnas ekonomiska stöd, till nämndordförande och
förvaltningschefer i kommuner och regioner, Dnr 32, u2017,6/ds daterat 2017-08-24.
Det är med stor förvåning vi har tagit del av brevet. Det är för oss märkligt att
Studieförbunden uppmanar kommuner och regioner att ändra systemet för fördelning av
medel till SISU Idrottsutbildarnas (SISU:s) folkbildningsverksamhet. Studieförbunden har
dessvärre inte tagit kontakt med SISU:s ledning för att informera om brevet och vi har
upptäckt några sakfel i brevet som vi vill förtydliga.
SISU är inte en del av Riksidrottsförbundet utan är en egen juridisk person. Däremot verkar
studieförbundet SISU inom idrottsrörelsen. RF och SISU är två olika organisationer med olika
uppdrag. RF företräder, leder och stödjer idrottsrörelsen och SISU bildar och utbildar.
Regeringen beslutade 2006 att folkbildningsanslaget ska fördelas direkt till SISU från
utbildningsdepartementet. Från 2007 får SISU statligt folkbildningsanslag inom utgiftsområde
17, direkt från utbildningsdepartementet. Det är samma utgiftsområde som
folkbildningsrådet får sitt anslag ifrån. SISU har i uppgift att i enlighet med övriga
studieförbund omsätta verksamheten så att den bidrar till statens syfte och mål med
folkbildningen.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är jämförbart med Folkbildningsrådet sedan 2014 i
enlighet med nuvarande förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU har
samma krav på rapportering som folkbildningsrådet. Det innebär att SISU Idrottsutbildarna
som en del av sitt uppdrag, fördelar folkbildningsanslag till idrottens studie-, bildnings- och
utbildningsverksamhet.
I brevet omnämns att det inte går att jämföra Studieförbundens verksamhet med SISU:s
verksamhet. Enligt vår uppfattning är SISU:s lärgrupp att jämföra med övriga studieförbunds
studiecirklar. För att möta individers behov av folkbildning inom idrottsrörelsen dvs tränare,
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ledare, styrelseledamöter, aktiva och idrottsföräldrar, har SISU utvecklat pedagogiska former
som fungerar för målgruppen.
Vi känner sedan tidigare till att Studieförbunden i samverkan inte är nöjda med den ordning
som regeringen har fastställt gällande SISU, men ser ett behov att klargöra de faktafel som
fanns i brevet till er. För er information kommer vi också att söka Studieförbunden, för att få
till ett möte med dem.
Har du frågor kring detta eller vill veta mer om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet får du
gärna kontakta Karin Karlsson, Utbildningschef på SISU Idrottsutbildarna, tel: 08 699 61 75.
karin.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se.
Alternativt hänvisar vi till våra 19 distriktschefer för SISU Idrottsutbildarna som också har det
regionala och lokala perspektivet på dessa frågor.

Vänliga hälsningar

Björn Eriksson

Stefan Bergh

Ordförande SISU idrottsutbildarna

Generalsekreterare SISU idrottsutbildarna
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Till;

Ordförande i Kulturnämnd eller nämnd som ansvarar för folkbildningsfrågorna.
Förvaltningschef med ansvar för folkbildningsfrågorna.
Med vänliga hälsningar
Patrik Oscarsson
Intrerssepolitik och media
Tel: 08-699 62 11/070-550 29 80 | E-post: patrik.oscarsson@sisuidrottsutbildarna.se
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