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Syftet med bidraget  

Kommunens stöd utgår från de syften som folkbildningsordningen anger för det statliga 
stödet till studieförbunden:  

• 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,  
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Förutsättningar för bidrag  

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala 
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  

Så kallad uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som 
erhåller bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd el. dyl.  

Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen i 
samband med budgetbehandlingen.  
Kommunstyrelsen fördelar bidragen till respektive studieförbund.  

Fördelningsmodell 
Kommunbidraget fördelas enligt den modell som folkbildningsrådet använder för fördelning 
av statsbidrag till studieförbund. 
Det årliga anslaget till studieförbunden fördelas enligt följande: 

• 70 procent studiecirklar, (50 procent deltagare och 50 procent studietimmar)  

• 10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare och 50 procent 
studietimmar)  

20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram) Varje studieförbund erhåller en relativ 
andel av kommunens totala anslag för studieförbundsverksamhet. Bidraget fördelas 
proportionellt mellan studieförbunden, baserat på respektive studieförbunds rapporterade 
verksamhet. Ett studieförbunds andel av bidraget motsvarar alltså förbundets andel av den 
totala genomförda verksamheten hos samtliga studieförbund i kommunen samt förbundets 
andel av det totala antalet unika deltagare hos samtliga studieförbund i kommunen. 
Anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på  
ett år.  
Ansökan och Redovisning  

Ansökan om bidrag ska göras senast 30 april varje år på anvisad blankett. Till ansökan ska 
bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets -och revisionsberättelse för senast avslutat 
verksamhetsår. Vidare ska årligen inlämnas verksamhetsplan och riktlinjer för kommande 
verksamhetsår. För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna 
ska vara utformade så att verksamheten inom Melleruds kommun klart kan utskiljas. Detta 
avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse. 
Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av 
kommunbidraget. 

Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent kan inte behandlas. 
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Utbetalning av bidrag  

Utbetalning av bidraget sker under maj månad. 
Bestämmelse angående kontroll  

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer.   

Tolkning av bidragsreglerna  

Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.  
 


