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REGLER FÖR VILHELMINA KOMMUNS BIDRAG TILL 

STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA ORGANISATIONER.  
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

Kommunalt bidrag kan utgå till de studieförbund som ingår i det för folkbildningen 

gemensamma Folkbildningsrådet och åtnjuter statsbidrag för sin verksamhet.  

Studieförbundets lokalavdelning kan omfatta en eller flera kommuner. Avgörande är att 

det finns en förankring i kommunen för planering och ledning av studieförbundets 

verksamhet här och att verksamheten anpassas till lokala intressen och behov.  

Bidrag utgår endast till verksamhet i Vilhelmina kommun.  

Bidraget skall användas till kostnader som är direkt förbundna med verksamheten.  

Det kommunala bidraget får inte användas till att förmedla bidrag eller kollektiva 

ekonomiska förmåner till enskilda deltagare, grupp eller förening.  

Om studieförbundets verksamhet till innehåll och karaktär liknar t ex allmänna skolan 

eller inriktas på sådant som kan finansieras kommersiellt är givetvis inte kommunalt stöd 

motiverat. Bidrag utgår således inte till verksamhet som den allmänna skolan och vård-

institutionerna skall svara för. Ej heller till verksamhet som drivs på kommersiell bas, 

ex.vis uppdragsutbildningar, dit hör även verksamhet som invandrarverket tar hela eller 

delar av kostnaden för.  

Det kan förekomma att kommunen önskar studieförbundens insatser för mer specifika 

behov utanför den generella folkbildningsuppgiften. Sådana uppdrag, där kommunen är 

beställare av en viss uppgift, skall inte belasta anslaget till folkbildningsarbetet.  

Bidrag utgår inte till hobby, sport- och fritidsaktiviteter som erhåller stöd i annan ordning 

ex.vis statligt och/eller kommunalt aktivitetsstöd, ledarutbildningsbidrag m m.  

Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga uppgifter i inredovisat underlag medför 

återbetalningsskyldighet.  

Studieförbund som inte bedriver verksamhet i kommunen under det kalenderår bidraget 

avser, kan inte få del av bidraget.  

 

MOTIV FÖR BIDRAG  
Kommunens motiv för bidrag till folkbildningen är detsamma som statens, nämligen att 

stödet skall syfta till att möjliggöra för människor att påverka sin livssituation och till att 

skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.  

Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i 

samhället skall prioriteras liksom verksamheter som anordnas för utbildningsmässigt, 

socialt eller kulturellt eftersatta grupper.  

Utöver sina utbildningsuppgifter är folkbildningen viktig som kulturbärare.  

I Vilhelmina kommun är studieförbunden tillsammans med föreningslivet den viktigaste 

arrangören av kulturprogram. Även studieförbundens estetiska verksamhet är av 

väsentlig betydelse för kulturlivet i samhället, både vad gäller studier som utövande 

verksamhet av amatörer inom musik, scenisk konst, teckning, bild- och formkonst.   
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BIDRAGSNORMER  
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen 

av kommunfullmäktige (dec). Det kommunala bidraget utgår per kalenderår. Underlag 

för beräkning av det kommunala bidraget är studieförbundens slutredovisning för senast 

avslutat verksamhetsår. Kultur- och utbildningsnämnden (KU-nämnden) granskar 

slutredovisningarna, fastställer slutligt bidragsunderlag och beslutar om bidragets storlek 

(senast 30 juni ).  

 

Kommunens bidrag är uppdelat i följande delar:  

1. Grundbidrag  

2. Volymbidrag  

3. Målgruppsbidrag  

 

1. GRUNDBIDRAG  
Av totala anslaget som kommunfullmäktige anvisar avsätter KU-nämnden 60 % i 

grundbidrag till studieförbundens verksamhetskostnader för studiecirklar, övrig 

folkbildning och kultur i Vilhelmina.  

Grundbidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av 

föregående års totala kommunbidrag. För ingångsåret 1997 görs beräkningen utifrån de 

tre senaste årens kommunbidrag d v s 1994, 1995 och 1996.  

 

2. VOLYMBIDRAG  
Av totala anslaget som kommunfullmäktige anvisar avsätter KU-nämnden 25 % i 

volymbidrag till studieförbundens verksamhetskostnader för studiecirklar, övrig 

folkbildning och kultur i Vilhelmina.  

Bidraget baseras på studieförbundens deltagartimmar senast avslutat verksamhetsår och 

fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av totala antalet 

deltagartimmar. För ingångsåret 1997 görs beräkningen på deltagartimmar 1.7.95-

31.12.96.  

Deltagartimmar framräknas enligt de principer Folkbildningsrådet antagit, studiecirklar: 

deltagartimmar i cirklar har värdet 1,0 och räknas på högst 15 deltagare/cirkel, 

kulturprogram: ett kulturprogram omräknas till 66 deltagartim, övrig 

folkbildningsverksamhet: en deltagartimme har värdet 0,5 och räknas på högst 15 

deltagare/verksamhet.  

Uppgifterna om deltagartimmar styrks genom vidimerade datalistor - de s k 

kommunlistorna.  
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3. MÅLGRUPPSBIDRAG  
Av totala anslaget som kommunfullmäktige anvisar avsätter KU-nämnden 15 % i 

målgruppsbidrag till studieförbundens studiecirkelverksamhet för:  

kortutbildade inom huvudämnesgrupperna: matematik/naturvetenskap (med undantag 

för ämnena 334 Fiske och 335 Jakt, viltvård), samhällsvetenskap/information (hela 

huvudämnesgrupp 5) och språk (hela huvudämnesgrupp 6). Kortutbildade med mindre 

än tre års gymnasieutbildning prioriteras.  

Handikappade och invandrare avs deltagartimmar som uppkommit till följd av särskilda, 

riktade insatser för rekrytering av deltagare ur dessa målgrupper. Minst hälften av 

deltagarna i cirkeln skall tillhöra någon av målgrupperna och kostnaden för den särskilda 

insatsen skall kunna redovisas. I bidragshänseende betraktas den som handikappad som 

p g a ett bestående funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och som invandrare den som p g a sin utländska härkomst har svårigheter att kunna 

fungera i och förstå det svenska samhället.  

Målgrupperna kan inte kombineras med varandra.  

Bidraget baseras på studieförbundens deltagartimmar senast avslutat verksamhetsår och 

fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av totala antalet 

deltagartimmar. För ingångsåret 1997 görs beräkningen på deltagartimmar 1.7.95-

31.12.96.  

Uppgifterna om deltagartimmar styrks genom vidimerade datalistor, de s k 

kommunlistorna.  

Bestämmelse angående kontroll 

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 

redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.  

Övrigt 

Tolkning av dessa regler ankommer på kommunen (kultur- och utbildningsnämnden).   
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TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANSÖKAN, REDOVISNING,  

UTBETALNING  

ANSÖKNINGS-/REDOVISNINGSHANDLINGAR  
För att bidrag skall komma ifråga måste följande handlingar inges till Kultur- och 

utbildningsnämnden:  

1. Verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår  

inlämnas av studieförbundets lokalavdelning senast den 31 dec varje år. Av 

verksamhetsplanen skall kunna utläsas vilken studie- och kulturverksamhet som planeras 

i Vilhelmina och budgeterade kostnader/intäkter härför.  

2. Verksamhetsberättelse  

inlämnas av studieförbundets lokalavdelning senast den 31 maj varje år och skall 

innehålla följande uppgifter:  

Studieförbundets organisation - lokalavdelningens omfattning, styrelse och  

revisorer, administration (kontor och personal). Om lokalkontor saknas i Vilhelmina,  

uppge vilken lokal förankring (studieombud etc) som finns i kommunen för planering och 

ledning av verksamheten här.  

Avdelningens samarbetspartners/medlemsorganisationer i Vilhelmina.  

Verksamhetsmål och genomförande ex avdelningens syfte med och inriktning av 

verksamheten, vilka områden arbetar man på, genomförd verksamhet, studiecirklar, 

övrig folkbildning (datalistor/sammandrag över genomförda cirklar - cirkelns namn, antal 

cirklar, studietimmar, deltagare) och genomförda kulturprogram - (uppgift om typ av 

arrangemang, ort/plats, off/internt, antal delt).  

Om lokalavdelningen bedriver uppdragsverksamhet och projektverksamhet med 

särskilda medel i Vilhelmina skall detta redovisas.  

Ekonomisk redovisning (på enhetliga blanketter) - inkl balansräkning, resultaträkning för 

hela avdelningen samt resultatrapport för verksamhet i Vilhelmina kommun, vidimerade 

av ordförande och revisor/kassör.  

Vidimerade datalistor s k kommunsammandrag över studiecirkelverksamhet, övrig 

folkbildning och kulturprogram (som erfordras för volymbidrag och målgruppsbidrag)  

3. I övrigt skall studieförbundsavdelning inkomma med de handlingar kommunen kan 

komma att åberopa.  

 

UTBETALNING AV BIDRAG  
Bidraget utbetalas vid två tillfällen - ett förskott på 60 % av totala bidraget vid 

kalenderårets början (under febr) - och resterande 40 % (juli/aug).  

Första utbetalningen sker under förutsättning att respektive studieförbund inlämnat 

handlingar enligt punkt 1. Andra utbetalningen verkställs under förutsättning att 

slutredovisning enl punkterna 2 och 3 inlämnats.  

Övrigt 

Bifoga aktuella stadgar för lokalavdelningen (sen endast om stadgarna ändras) 


