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NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL
STUDIEFÖRBUNDETS LOKALA VERKSAMHET
1. Grundläggande bestämmelser
Riksdagen har antagit ett nationellt mål för folkbildningspolitiken:
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i
samhället.”
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras sedan i förordningen
(2015:218) och statsbidrag till folkbildningen. Där anges fyra syften med statens
stöd till folkbildningen. Dessa är
-

stödja verksamhet som syftar till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
bidra till att utjämna samhällsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället,
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningsrådet (FBR) ska sedan på statens uppdrag med detta som grund fördela
anslag till de nationella studieförbunden. FBR har då antagit villkor och riktlinjer för
fördelning av statsbidragen.
Statens mål och dessa syften styr genom statsbidragsfördelningen också den lokala
verksamheten. Den lokala profilen utvecklas genom årliga dialoger mellan
studieförbunden och den anslagsgivande nämnden.

Sid 2 (5)

Studieförbunden formulerar mål för sin verksamhet utifrån dessa mål, syften och
lokala dialoger. Det är grundläggande att studieförbunden är ansvariga anordnare
av verksamheten.
Studieförbunden ska, i enlighet med FBRs krav dokumentera verksamheten och
lämna de uppgifter kommunen begär i sin handläggning av anslag.
Studieförbunden ska för att erhålla kommunala anslag till sin verksamhet
-

tillhöra ett nationellt studieförbund som är godkänt av FBR för att erhålla
statsbidrag,
vara en registrerad ideell förening 1,
ha en ansvarig styrelse,
vara en demokratiskt styrd organisation,
delta i respektive förbunds kvalitetsarbete i enlighet med FBRs villkor och
kriterier,
ha ett tydligt anordnarskap i all sin verksamhet, oavsett eventuell
samverkanspart.

2. Verksamhetsformer
Studieförbundens verksamhet har tre former i den statsbidragsberättigade
verksamheten;
-

studiecirklar,
annan folkbildningsverksamhet,
kulturprogram.

Dessa tre verksamhetsformer är också godkända för kommunala anslag, så som de
är definierade och godkända av FBR för statsbidrag med de avgränsningar som
anges av FBR.

3. Fördelningskriterier
De kommunala anslagen fördelas på följande sätt i Sölvesborg kommun:
- tillgänglighetsanslag
- studiecirkelverksamhet

1

8 procent av det tillgängliga anslaget
65 procent

registrerad m organisationsnummer hos Skatteverket
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- annan folkbildningsverksamhet
- kulturprogram

16 procent
11 procent

Kulturprogram
11%

Annan
folkbildningsverksamhet

8%

Tillgänglighetsanslag

16%

Studiecirkelverksamhet
65%

Tillgänglighetsanslag

Studiecirkelverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet

Kulturprogram

Som underlag för fördelning av alla delarna används det senaste kända
verksamhetsåret, det betyder att för anslagen 2019 ligger den rapporterade
verksamheten 2017 till grund.

3.1. Tillgänglighetsanslag
8 procent av anslaget ges som ett stöd för att göra studieförbundens verksamhet
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt pedagogiskt
stöd i enlighet med FBRs villkor och kriterier.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
målgruppen 2 och fördelas i proportion till studieförbundets andel av den totala
verksamheten där studieförbundet gjort förstärkta insatser med målgruppen. Hälften
av anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet
rapporterade deltagare i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram för vilka förstärkta insatser genomförts.

2

i enlighet med inrapporterad och godkänd verksamhet till Folkbildningsrådet
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3.2. Studiecirkelverksamhet
65 procent av anslaget fördelas som stöd till studiecirkelverksamheten.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
studiecirklar och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala
studiecirkelverksamheten.
Hälften av anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet
rapporterade unika deltagare i studiecirklar.

3.3. Annan folkbildningsverksamhet
16 procent av anslaget fördelas som stöd till annan folkbildningsverksamhet.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med annan
folkbildning och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala
verksamheten med annan folkbildning.
Hälften av anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet
rapporterade unika deltagare i annan folkbildning.

3.4. Kulturprogram
11 procent av anslaget fördelas som stöd till kulturprogram.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
kulturprogram och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala
verksamheten med kulturprogram.
Fördelningen baseras på antalet kulturprogram.
Ändamål
Kommunens stöd till studieförbund syftar till att ge dessa möjlighet att, utifrån
respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratisk former bedriva och
främja folkbildning och verksamhet av god kvalitet.
Kommunalt bidrag kan utgå till inom Sölvesborg kommun verksamma
studieförbundsavdelningar som är godkända för statsbidrag via Folkbildningsrådet.
För bidragsmottagande organisation ska finnas ansvarig styrelse med placering i
kommunen eller regionen.
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Regler för bidragsansökan
För att erhålla bidrag från Sölvesborgs kommun ska redovisning av verksamheten
ske årligen i skriftlig form innehålla:
-

Verksamhetsberättelse dels regionalt men även specifikt för Sölvesborg.
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse.
För fortsatt bidrag ska även följande redovisas:
Verksamhetsplan
Redovisning av föregående års verksamhet ska redovisas tydligt avseende
kommunens fördelningsprincip av bidrag.

Redovisning och ansökan ska vara fritidskontoret till handa senast den 1 maj.
Utbetalning
Bidraget utbetalas en gång per år, senast den 31 maj.

