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Bestämmelser för kommunalt anslag till studieför-
bund för folkbildning 
 
Innehållsförteckning  
 
1. Bakgrund 
2. Fördelning av kommunalt anslag 
3. Ansökan 
4. Redovisning 
 

1. Bakgrund 
 
Folkbildningens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
människors lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att 
förbättra sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i 
samhället, detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Bidragsanslaget ger frihet för studieförbunden att själva forma sina mål 
och sin verksamhet utifrån dessa ramar. Anslaget ges som ett ram-
anslag för kalenderår till de av Folkbildningsförbundet godkända stu-
dieförbund, som vid utbetalningstillfället bedriver fortbildningsverk-
samhet i kommunen.  
 
Följsamhet till statsbidragsfördelningen är en utgångspunkt. Det inne-
bär bland annat att folkbildningsrådets definitioner gäller även för 
kommunal bidragsgivning. 
 
Dubbla anslag t.ex. i form av lokalt aktivitetsstöd utgår inte till verk-
samhet som erhåller anslag via studieförbundsanslaget. 
 

2. Fördelning av kommunalt anslag 
 
Det totala anslaget delas i tre delar och fördelas enligt nedan: 
 
• Grundanslag (70 %) – fördelas årligen beräknat på genomsnittligt an-
tal statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar för studiecirklar (värde 
1,0 studietimme), annan gruppverksamhet (värde 1,0 studietimme) och 
kulturprogram (värde 9 studietimmar) för det senast redovisade verk-
samhetsåret. Redovisas från SCB lista 00. 
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• Unika deltagare (20%) – fördelas årligen beräknat på antal unika del-
tagare som respektive studieförbund redovisar utifrån SCB lista 20 B 
(studiecirklar) och 20 H (annan fortbildning). 
 
• Förstärkningsanslag för funktionsnedsatta (10%) – fördelas årligen 
enligt av kommunen i samråd med studieförbunden fastställda krite-
rier. Redovisas från SCB lista 20 E. 

 
Fördelningen av ramanslaget mellan ovanstående anslagsformer beslu-
tas av kommunen i samråd med studieförbunden. Kommunen ska 
bjuda in till minst en överläggning med studieförbunden per år där dia-
log förs om studieförbundens verksamhet. 
 

3. Ansökan 
 
För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan senast 
den 1 Maj. Till verksamhetsberättelsen bifogas sammanställning över 
verksamhetens omfattning i Strömsunds kommun samt en verksam-
hetsplan för fortsatt verksamhet. 
 

4. Redovisning 
 
Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revis-
ionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen 
senast den 1 maj. Antal deltagare av olika kön ska redovisas samt antal 
utifrån de målgrupper som ligger till grund för förstärkningsanslag. 
 
Kontroller kan utföras genom barn-, kultur- och utbildningsförvalt-
ningen och av kommunrevisionen i samband med revision av barn-, 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska 
studieförbundet spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka 
riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bi-
drag de senaste fyra åren. Om de normer som ligger till grund för an-
slaget inte följs eller att verksamhet inte blivit av kan Strömsunds 
kommun ompröva beslutet om anslaget och Studieförbundet kan bli 
skyldig att betala tillbaka hela eller delar av anslaget.     
 

 


