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REGION VÄRMLANDS REGLER FÖR ANSLAG TILL
STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET I VÄRMLANDS
LÄN
Värmland har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelsearbete.
Den ideella sektorn har stor betydelse för innevånarnas folkhälsa och livskvalitet.
Folkbildingen har unika möjligheter att via studiecirklar, kulturprogram och annan
folkbildningsverksamhet nå ut till och aktivera människor och på så sätt möjliggöra för
värmlänningarna att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i
samhällsutvecklingen och kulturlivet.
Studieförbund med en klar och tydlig profil, som samtidigt formar sin verksamhet utifrån de principer
som kännetecknar folkbildningen, har viktiga uppgifter att utföra för Värmlands utveckling.
Riksdagen och regeringen har uttalat att stödet till folkbildningen är ett nationellt ansvar för staten,
regionerna/landstingen och kommunerna. Detta visar sig bland annat genom att det utgår ekonomiskt
stöd till studieförbundens verksamhet från alla nivåer.

Stödet från regionerna/landstingen avser studieförbundens regionala verksamhet.
Region Värmlands styrelse fördelar årligen det regionala anslaget till studieförbunden.

Region Värmlands mål med anslaget
Målet med bidragsgivningen till studieförbunden är att utifrån respektive studieförbunds idémässigt
förankrade mål, stödja en verksamhet som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin
livssituation, öka sin livskvalitet och skapa engagemang i samhällsutvecklingen.
Syftet med bidragsgivningen är att stimulera regional verksamhet.
Regionbidraget får inte användas för att ersätta kommunala bidrag. Bidraget får inte heller användas i
verksamhet med kommersiellt syfte.

Definition av regional verksamhet
Syftet med verksamheten skall ge regionala effekter. Utveckling av ny verksamhet och kompetens,
skall ge effekter på lokal nivå.

Villkor för regionalt bidrag till studieförbunden.
•
•
•

Studieförbundet skall vara godkänt av Folkbildningsrådet
Studieförbundet skall bedriva regional verksamhet i länet
Verksamheten skall dokumenteras
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Studieförbundens regionala verksamhet
Studieförbundens regionala verksamhet skall inriktas mot:
• Administration och annan service på regional nivå, som stödjer varje studieförbunds verksamhet i
Värmlands län.
• Utbildning/fortbildning av cirkelledare, organisationsledare, ledare av annan
folkbildningsverksamhet, annan personal och förtroendevalda.
• Utbildning/fortbildning av medlemsorganisationernas styrelser.
• Utvecklingsprojekt som långsiktigt ökar och förbättrar studieförbundens möjligheter att bedriva
verksamhet i länet.

Fördelningsmodell
Anslaget består av Basanslag, Utbildningsanslag, och Förstärkningsanslag.

Region Värmlands styrelse har möjlighet att förändra förhållandet mellan de
olika anslagen.
Basanslag 60 procent
Av det totala Regionanslaget fördelas 60 procent som ett basanslag.
Basanslaget består dels av:
ett Grundanslag, 40 procent, som baseras på det totalt erhållna regionanslaget senaste
verksamhetsåret,
ett Volymrelaterat anslag, 20 procent. Det volymrelaterade anslaget beräknas utifrån den relativa
andelen genomförd lokal verksamhet senaste verksamhetsåret.
Syfte
Basanslaget är till för studieförbundens regionala administration/utveckling och skall säkerställa
långsiktigheten i verksamheten.
Basanslaget skall användas för studieförbundens regionala förvaltningskostnader. Exempel på sådana
kostnader är; den egna organisationen – styrelser, personal, lokaler, IT-stöd mm, utvärderings- och
uppföljning av verksamheten, kvalitetsarbete, kontakter med medlemsorganisationer och
samarbetsparter, kontakter med myndigheter, kontakter med andra aktörer inom folkbildningsområdet,
opinionsbildning och marknadsföring.

Anslaget kan också användas för att anordna utbildningar (enligt de kriterier som gäller för
utbildningsanslaget), eller för att nå nya grupper/organisationer.
Basanslaget kan också inrymma kostnader för samordning/stöd för att möjliggöra regionala
kulturturnéer. Turnén skall omfatta minst fyra kommuner med geografisk spridning över
länet, och skall vara av professionell karaktär.

Utbildningsanslag 35 procent
35 procent av det totala anslaget avsätts för utbildningsverksamhet.
Anslaget fördelas utifrån den relativa andelen genomförda kursdeltagardagar under senaste
verksamhetsåret.
.
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Anslaget utgår till
Kursverksamhet som gäller utbildning av ledare i studiecirklar, organisationsledare, eller annan
gruppverksamhet, anställda och förtroendevalda i studieförbundens egen verksamhet, förtroendevalda
i studieförbundens medlemsorganisationer, samt föreningar/nya grupper via studieförbunden..
För att räknas som förtroendevald i studieförbundens medlemsorganisationer skall man ha ett
styrelseuppdrag eller vara studieorganisatör/motsvarande.
Formella krav:
•

Syfte
o Utbildningen skall ha inriktningen att utveckla kunskaper och kompetenser hos
deltagarna som stärker dem i deras funktion eller uppdrag.

•

Omfattning
o Halvdagskurs
o Endagarskurs

minst 4 studietimmar
minst 6 studietimmar

•

Deltagare
o Kurs skall ha minst 5 och högst 35 deltagare
o Kursdeltagare skall vara bosatta i Värmlands län
o Som deltagare räknas inte kursledare och medverkande

•

Dokumentation
o Skall finnas hos studieförbundet och bevaras i minst 4 år
o Försättsblad/sammanställning där det framgår hur många kursdeltagardagar som
redovisas, antal deltagare från Värmlands län per utbildning, arrangör samt benämning på
utbildningen.
o Utsänd inbjudan. Av inbjudan skall framgå syftet med kursen, samt vilken målgrupp
den riktar sig till
o Genomfört kursprogram, där kursledare och medverkande framgår
o Deltagarförteckning med deltagarnas personliga namnteckning, alternativt kursintyg
som styrks av kursledaren. Av deltagarförteckningen skall framgå hur många som
kommer från Värmlands län, och deras funktion/uppdrag i organisationen eller
studieförbundets egen verksamhet.

Förstärkningsanslag 5 procent
5 procent av det totala anslaget avsätts som förstärkningsanslag. Anslaget skall täcka merkostnader
för studieförbundens särskilda insatser för deltagare med funktionshinder samt invandrare.
Det förstärkta insatserna skall vara direkt knutna till studieförbundens verksamhet.
Insatser för exempelvis ökat tillgänglighet, som faller under det ansvar som kommuner och landsting
har, kan inte utgöra underlag för bidrag.
Villkoret för att erhålla förstärkningsbidrag är att studieförbundet har ett godkänt och i organisationen
förankrat policydokument som anger studieförbundets ambitionsnivå avseende verksamhet för
personer med funktionshinder samt invandrare.

Dialog, uppföljning och utvärdering
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och dialogmöte
Studiedistrikt skall överlämna:
verksamhetsplan som tydligt redovisar planerad regional verksamhet i Värmlands län,
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Verksamhetsberättelse som beskriver den genomförda verksamheten i Värmlands län skall lämnas
till Region Värmland. Verksamhetsberättelsen skall visa måluppfyllelse i förhållande till
verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen skall även innehålla beskrivning av genomförd
uppföljning och en utvärdering, samt en beskrivning av hur man arbetar med att säkerställa och
utveckla kvaliteten i verksamheten;
Ekonomisk berättelse som skall innehålla en särskild resultaträkning för den regionala verksamheten
i Värmlands län. Revisionsberättelse skall bifogas.
Årliga dialogmöten. Studieförbundens regionala verksamhet följs upp och utvärderas vid årliga
dialogmöten med respektive studieförbund. Vid dessa möten deltar representant(er) från berört
studieförbund och från Region Värmland. Vid sammankomsterna skall även diskuteras
förväntningar/motiv för att regionalt stöd.
Verksamhetsplan och budget för aktuellt år (det år dialogmötet äger rum), samt verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret utgör underlag för dialogmötet.

Genomlysning av verksamheten
Genomlysning av studieförbundens distriktsverksamhet skall göras med jämna mellanrum.
(förslagsvis vart tredje år).

Revision
Studieförbund som för sin regionala verksamhet mottar regionalt anslag ger Region Värmland rätt att
företa revision.
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