
 
 

Bidrag till studieförbundens lokalavdelningar i Uppsala kommun 
 

För bidraget gäller de villkor, kriterier och beräkningsgrunder som gäller för statsbidrag. Detta innebär 

att Folkbildningsrådets eventuella beslut om förändringar av villkoren för statsbidraget även förändrar 

det kommunala bidraget. 

 

Grundläggande villkor och krav 
Folkbildningsrådet formulerar och samlar de villkor, kriterier och regler som gäller i det 20-sidiga 

dokumentet ”Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelningsprinciper”. I denna finns dels 

beskrivning av själva fördelningssystemet, dels andra kriterier som handlar om ansvar och 

anordnarroll, avgränsning av bidraget, uppföljning och kvalitetsarbete, krav på dokumentation, 

rapportering, redovisning, studieförbundens ansvar för internkontroll, Folkbildningsrådets uppföljning 

och övriga krav och villkor. Där finns även bilagor såsom förordningen om statsbidrag, förtydligande 

av vissa regler, allmänna råd för studieförbundens årsredovisning och modell för beräkning av unika 

deltagare. 

 

Uppsala kommuns bidrag till studieförbunden avser utgöra del av finansiering av kostnader för 

studieförbundens verksamhet innevarande år. Underlag för beräkning av fördelning mellan 

studieförbunden utgörs av genomförd statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet tidigare år. 

 

Av det totala bidraget fördelas 85 % till allmän studieförbundsverksamhet och 15 % till s k kultur i 

vården-verksamhet (KIV-verksamhet). Från 2012 gäller följande: 

 

 

1. Allmänt studieförbundsbidrag (85% av det totala bidraget) 

Sammanfattning av fördelningssystemet 

 

Benämning Bidragsandel  Fördelningsgrund Omfördelning 

 
Grundbidrag 75 % Tidigare andel kommunbidrag Var 3:e år 

 
Verksamhetsrelaterat 

bidrag 14 % 

Total verksamhet i alla 

verksamhetsformer Årlig 

 

Unika deltagare 5 % Antal unika deltagare i studiecirkel Årlig 

 Förstärkningsbidrag 

för verksamhet för 

deltagare med 

funktionsnedsättning 4 % 

Hälften enligt antalet deltagare, hälften 

enligt antal studietimmar i studiecirkel 

och annan folkbildningsverksamhet med 

halva värdet för afb Årlig 

 Förstärkningsbidrag 

för verksamhet för 

invandrade med behov 

av språkligt stöd i 

svenska 2 % 

Hälften enligt antalet deltagare, hälften 

enligt antal studietimmar i studiecirkel 

och annan folkbildningsverksamhet med 

halva värdet för afb Årlig 

  

Förklaringar: 

Grundbidraget beräknas i förhållande till respektive studieförbunds relativa andel av tidigare erhållet 

kommunbidrag under föregående två år.  

 



Verksamhetsrelaterat bidrag: baseras på all statsbidragsberättigad verksamhet omräknad till 

studietimmar.  

 

Unika deltagare: Här räknas varje person endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen 

deltagit i under året i det aktuella studieförbundet.  

 

Förstärkningsbidrag utgår för verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning och för verksamhet 

för invandrade med behov av språkligt stöd i svenska. Fördelningsgrund är enbart verksamhet som är 

förenad med särskilda kostnader.  

 

Nytt från 2012 

 Minst hälften av verksamheten i studietimmar räknat skall vara studiecirkelverksamhet. 

 Kulturprogram skall vara öppet för alla, annonseras i förväg och skall ha minst fem deltagare 

exklusive studieförbundets representant.  

 Deltagare i annan folkbildningsverksamhet skall vara minst 6 år. 

 

 

2. Kultur i vården-bidrag (15 % av det totala bidraget) som beräknas i förhållande till 

genomförd verksamhet föregående år enligt särskilda bestämmelser, dock högst 175 kr/studietimme. 

Se särskilda bestämmelser. 

 

 

Ansökan om kommunbidrag 
Ansökan om bidrag på särskild blankett samt verksamhetsplan för innevarande kalenderår skall 

inlämnas senast den 31 januari. 

 

Redovisning 
Redovisning lämnas senast den 30 april för föregående års verksamhet. Redovisning ska ske på 

särskild blankett och åtföljas av följande bilagor: 

• Verksamhetsberättelse avseende verksamheten i Uppsala kommun 

• Underskrivet kommunsammandrag 

• Bokslut inkl. bilagor 

• Revisionsberättelse 

 

För KIV-verksamheten ska även redovisas: 

• Antal genomförda studiecirklar, deltagare och studietimmar redovisad för varje KIV-målgrupp, 

• Förteckning över de särskilda boenden där verksamheten bedrivits, 

• Redovisning för varje KIV-målgrupp av hur många individer som nås av verksamheten, 

• Kostnads- och intäktsredovisning för KIV- verksamheten. 

 

Utbetalning 

Bidraget betalas ut under maj månad. 

  



Särskilda bestämmelser för Bilaga 2 

Bidrag till studieförbunden för KIV-verksamhet 

Syftet med kulturnämndens bidrag till KIV-verksamheten är: 

att göra studiecirkel- och kulturverksamhet av hög kvalitet tillgänglig för deltagarna. 

att verksamheten ska ha god spridning geografiskt över kommunen samt över de olika KIV-

målgrupperna. 

 

Målgrupper för KIV-verksamheten: 

1. Personer med utvecklingsstörning som bor i eget boende eller i bostad med särskild 

service 

2. Personer med psykiska funktionshinder med boendestöd i ordinärt boende eller i 

särskilt boende, och/eller som får andra insatser riktade till målgruppen 

3. Äldre personer som får äldreomsorg antingen genom vårdboende eller stöd i ordinärt boende 

 

Verksamheten ska genomföras av studieförbunden med folkbildningens metoder och kriterier för 

statsbidragsberättigad verksamhet. Det innebär bland annat att: 

 

o Verksamheten ska vara fri och frivillig för deltagarna. 

o Aktiviteterna ska utgå från och tillvarata deltagarnas intressen och behov 

o Verksamheten ska ledas av godkänd cirkelledare med utbildning eller lämplighet för målgruppens 

behov 

o Aktiviteterna ej får genomföras av vård- och omsorgspersonal 

o Verksamheten skall regelbundet utvärderas och utvecklas 

 

Dessutom gäller följande: 

o Cirkelledare får inte ersätta vård- och omsorgspersonal under tiden som aktiviteten pågår. 

o Verksamheten skall vara helt skild från vård, terapi eller annan verksamhet som är kommunens 

eller landstingets ansvarsområde, 

o Verksamheten får inte ersätta daglig verksamhet enligt LSS och ska sålunda ske på deltagarnas 

fritid. 

o Verksamheten får inte omfatta ordinarie föreningsverksamhet inom handikapporganisationer. 

o Verksamheten redovisas enligt särskilda regler, se föregående sida 


