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Riktlinjer för kommunalt bidrag till studieförbund 
Bidragssystemet bygger på att kommunen och studieförbunden för en dialog om 
vilken verksamhet som ska bedrivas under kommande verksamhetsår. 
Studieförbunden inbjuds till dialogmöten med kommunen som representeras av 
tjänstemän och politiker. 
 
1 Bidragets syfte 
Kommunens stöd till studieförbunden ska syfta till att göra det möjligt för människor 
att vidmakthålla och vidga sina kunskaper i ett livslångt lärande, att påverka sin 
livssituation och till att skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom 
ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete.  
 
2 Bidragsberättigade 
Kommunalt bidrag kan beviljas till studieförbund som får statsbidrag genom 
Folkbildningsrådet och som har en självständig ekonomisk och ansvarig styrelse.  
  
3 Bidragsvillkor 
Kommunalt bidrag kan beviljas för verksamhet som uppfyller villkoren för statligt 
bidrag och som genomförs i Älvkarleby kommun. Verksamheten skall ha den 
inriktning som anges i punkt 1. Studieförbund som bedriver verksamhet inom den 
kommunala omsorgen (t e x service- och gruppboenden) kan också ansöka om 
bidrag.  Bidraget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet.  
Bidraget till studieförbunden prioriteras och fördelas i linje med kommunfullmäktiges 
mål och riktlinjer. 
 
4 Beslut, uppföljning och utvärdering 
Kommunens anslag för bidrag till studieförbunden fastställs årligen av 
Samhällsbyggnadsnämnden i samband med att internbudgeten fastställs. 
Ansökningarna behandlas av kultur och fritidschef och kultursekreterare i januari.  
Förvaltningen ska följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften 
som anges i punkt 1 och de eventuella villkor som föreskrivits när det kommunala 
bidraget beviljades. Om studieförbunden inte genomför planerad verksamhet enligt 
beviljad ansökan, kan studieförbunden bli återbetalningsskyldig. Alternativt beaktas 
det vid kommande ansökan. 
Kommunens tjänstemän redovisar fördelningen av bidragen för 
Samhällsbyggnadsnämnden i mars. 
 
5  Ansökan, redovisning 
För att erhålla kommunalt bidrag skall studieförbunden senast den 15 november 
lämna in ansökan om bidrag för nästkommande kalenderår. Ansökan ska innehålla 
uppgifter om: 

• Sökande studieförbund med kontaktperson inklusive namn, telefon och 
mailadress 

• Ansvarig och behörig uppgiftslämnare med namnteckning 
• Organisationsnummer 
• Kontonummer för utbetalning av bidraget 
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• Tydlig beskrivning om avsedd verksamhet för ansökan 
 
Dialogmöten mellan studieförbunden och kommunen sker under hösten. 
 
Årsredovisning/verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall vara 
förvaltningen tillhanda direkt efter avdelningens årsmöte, dock senast 30 april. 
I årsredovisningen ska det tydligt framgå hur bidraget har används i Älvkarleby 
kommun.  
 
6  Kultur i vården 
Av kommunens avsatta studieförbundsmedel prioriteras en summa till Kultur i 
vården. Studieförbund som bedriver verksamhet inom kommunal omsorg kan 
löpande under året ansöka om bidrag i mindre storlek för specifik riktad verksamhet. 
De måste dock senast 15 november ha lämnat in en verksamhetsplan för Älvkarleby 
kommun med övergripande verksamhetsplanering. 
 
7  Utbetalning 
Bifalls ansökan utbetalas bidraget senast den sista februari. 
 
8  Kontroll 
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande. 
 
 

 


