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Riktlinjer gällande anslag till studieförbunden
Målsättning

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för
studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.
Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive
förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja
folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften fördelar
kommunen sitt stöd:
•
•
•
•

stödja verksamhet som bidrar 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 utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Anslag

Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars
centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.
Ragunda kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år
kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.
Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram skall vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen
för att bilda underlag till kommunalt anslag.
Ragunda kommun fastställer årligen det totala anslaget till
studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som
statsbidraget.
Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra
folkbildningsverksamhet i kommunen.
Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i
huvudsak vänder sig till kommunens invånare.
Fördelningsmodell

Fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden bygger på den
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet har fastställt, men har i vissa stycken
förenklats för att bättre passa kommunen och verksamheten i kommunen.
Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:
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Organisationsanslag

10 %

Tillgänglighetsanslag

8%

Verksamhetsanslag

82 %

Organisationsanslag

Organisationsanslaget fördelas så att hälften fördelas med lika stor del på varje
studieförbund som redovisade verksamhet året före bidragsåret. 1 Resterande del
av organisationsanslaget är rörligt och fördelas på respektive studieförbund i
relation till deras andel av antalet unika deltagare i studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet året före bidragsåret.
Tillgänglighetsanslag

Tillgänglighetsanslaget fördelas på antal studietimmar studiecirkel och annan
folkbildning där någon eller några personer med funktionsnedsättning deltagit och
som haft behov av förstärkta insatser. Endast verksamhet som genomförts året
före bidragsåret och som medfört pedagogiska merkostnader för studieförbundet
kan rapporteras som underlag.
Verksamhetsanslag

Verksamhetsanslaget fördelas så att 62 % av totala anslaget fördelas med häften
på antal studietimmar och häften på antal unika deltagare i studiecirklar. 5 % av
totala anslaget fördelas med häften på antal studietimmar och hälften på antal
unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet. 15 % av totala anslaget fördelas
på antal kulturprogram. Verksamheten avser året före bidragsåret.
Redovisning och utvärdering

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form och dels muntligt
vid träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar
flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del
som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.
Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunala anslag
att till kommunen årligen:
•
•

senast den 1 maj lämna in ansökan för innevarande år med arbets/verksamhetsplan för planerad verksamhet innevarande år
senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse
och kommunintyg för genomförd verksamhet föregående år.

Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av anslaget
innevarande år. Denna del fördelas mellan övriga studieförbund.

Med bidragsår avses det år som studieförbund söker stöd för. Söker exempelvis studieförbundet
stöd för 2019 baseras organisationsbidraget på verksamhetsstatistik från 2018.
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Kontroll

Bidragsmottagande studieförbund har, om kommunen så önskar, skyldighet att
ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning.
Med bidragsår avses det år som studieförbund söker stöd för. Söker exempelvis
studieförbundet stöd för 2019 baseras organisationsbidraget på
verksamhetsstatistik från 2018.

