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Regler för kommunalt bidrag till studieförbundens
lokala verksamhet
Syftet med bidraget
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för
medlemmarna att genom sina demokratiskt uppbyggda studieorganisationer
själva forma och utveckla sin egen bildningsverksamhet.
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att,
utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former
bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i
kommunen genom
att
att
att

med sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet,
stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete,
ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars
centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i
kommunen.
Samspel – dialog
Kommunen skall kalla studieförbunden till överläggningar minst en, helst två
gånger per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad
folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i
kommunen. På dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning
och övrig kulturverksamhet samt en dialog föras om verksamheten i
studieförbunden.
Kommunala bidrag
Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till
studieförbundsverksamheten.
Fördelning av kommunbidrag
Bidraget utgår i form av
• Basbidrag
• Utvecklings-/Volymbidrag
• Målgruppsbidrag

- 70 %
- 12 %
- 18 %
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Basbidrag
Basbidraget utgör 70 procent av kommunens totala ram för bidragen till
studieförbunden. Bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av
föregående års bas- och utvecklings-/volymbidrag.
Utvecklings-/volymbidrag
Utvecklings-/volymbidraget utgör 12 procent av kommunens totala ram för
bidragen till studieförbunden och omfördelas årligen. All
statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet utgör grund för fördelning av
detta bidrag och som mått används studietimme. Folkbildningsrådets fastställda
regler för beräkning av utvecklings-/volymbidraget gäller vid fördelning av
kommunbidraget.
Målgruppsbidrag
Målgruppsbidraget utgör 18 procent av kommunens totala bidrag till
studieförbunden och omfördelas årligen. Folkbildningsrådets fastställda
regler för beräkning av målgruppsbidraget gäller för fördelning av kommunens
bidrag.
Målgrupper föreslås bli desamma som Folkbildningsrådet beslutat enligt
nedan:
• Människor som på grund av ett bestående funktionshinder och som har
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
•

Människor som är arbetslösa/arbetssökande

•

Människor som invandrat till Sverige

Fördelning av utvecklings-/volym- och målgruppsbidrag baseras på det senaste
redovisade verksamhetsårets underlag.
Utbetalning av bidrag
Basbidraget 70 % betalas ut senast 15 februari, resterande pott 30 % betalas ut
före 30 juni.
Redovisning och utvärdering
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form, dels muntligt vid
träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelning omfattar flera
kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som
avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.
Det åligger varje studieförbundsavdelning att upprätta måldokument och
verksamhetsplan, utarbeta plan för utvärdering och uppföljning, att
genomföra utvärdering och att redovisa slutsatserna i verksamhetsberättelsen.
De skall vara så utformade att det tydligt framgår verksamhetens omfattning i
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respektive kommun. Dessa tre dokument utgör det underlag som krävs för att
bedöma verksamhetens kvalitet.
Av den genomförda utvärderingen skall uppnått resultat i förhållande till
uppsatta mål framgå. Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för
en vidareutveckling och en kvalitetshöjning av verksamheten.
Kontroll
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
övriga redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.
Tolkning
Tolkning av dessa regler ankommer på handläggande kommunal nämnd.
Dessa bidragsregler gäller vid fördelning av de kommunala bidragen till
studieförbunden fr.o.m. 2004-08-23.
__________________

