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Allmänna villkor 
 
Syfte och mål 
Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde är att 
främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass 
samt till att uppfylla kultur- och bildningsnämndens mål, Värmlandsstrategin och övriga planer inom 
nämndens ansvarsområde. 

Genom att bidra till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, samt god 
och jämlik hälsa styr bidragsgivningen mot visionen. 

Bidrag kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en gynnsam regional utveckling av 
folkhälsa, kultur och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska värderingar 
genom befolkningens samverkan i olika former. 

Inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde kan bidrag ges till olika typer av organisationer, 
såsom ideella föreningar och stiftelser inom följande områden: 

• God och jämlik hälsa  
• Funktionsrätt 
• Kultur 
• Folkbildning 

För mer information se ”Särskilda villkor” för respektive område. 

 
Stödformer 

• Verksamhetsbidrag – ges till organisationers ordinarie verksamhet 
• Projekt- och arrangemangsbidrag – ges för projekt och arrangemang 
• Ändamålsbestämda bidrag - ges inom funktionsrättsområdet 

 
Villkor 
Bidrag ges till organisationer som  

• vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande, 
• inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om 

allas lika värde, 
• beaktar barnets bästa, 
• verkar för jämlikhet och jämställdhet, 
• främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet,   
• har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog, 
• i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika och doping 

med mera, 
• bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning. 

Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och liknande 
föreningshandlingar. 

Organisationen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte heller till 
organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation. 
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Om inget annat är överenskommet ska beviljat stöd från Region Värmland användas till den 
mottagande organisationens egen verksamhet och inte användas till att ge stöd till annan 
organisation. 

Enskilda personer och företag beviljas inte bidrag. 

För mer information se ”Särskilda villkor” för respektive område. 

 
Särskilt för verksamhetsbidrag  
Verksamhetsbidrag ges till länsövergripande organisationer och organisationer av regional betydelse. 

Verksamhetsbidrag kan endast sökas inom ett område av de fyra under samma verksamhetsår.  

 
Särskilt för projekt- och arrangemangsbidrag  

• Bidraget avser insatser utanför ordinarie verksamhet som bedrivs i projekt- eller 
arrangemangsform och är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. 

• Ansökan ska lämnas i god tid före projektets/arrangemangets genomförande. 
• För att kunna ansöka om bidrag måste mottagaren ha slutredovisat tidigare beviljade bidrag 

från Region Värmland. 
• Projekt kan som regel ges stöd i högst tre år. Ansökan ska lämnas varje år.  
• Återkommande arrangemang kan ges stöd under en längre period, men i regel med en 

nedtrappning av Region Värmlands ekonomiska insats. 
• Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och 

projektets/arrangemangets genomförande. 
• Region Värmland ska ha rätt att hos mottagaren av bidraget följa arbetet och ta del av alla 

handlingar som kan ge upplysningar om projektet/arrangemanget och dess genomförande. 
• Alla lokaler som används för arrangemang ska ha tillfredsställande tillgänglighet utifrån ett 

funktionsrättsperspektiv. Arrangören ska på hemsida eller annat lämpligt sätt informera om 
eventuella begränsningar i tillgängligheten. 

• Beslut om bidrag kan innehålla ytterligare villkor för ett enskilt projekt eller arrangemang.  

För mer information se ”Särskilda villkor” för respektive område. 

 
Ansökan 

Verksamhetsbidrag 
Ansökan om verksamhetsbidrag görs årligen för nästkommande år. 

Anvisningar, blanketter och aktuella ansökningsdatum finns på Region Värmlands webbplats 
www.regionvarmland.se 

Till ansökan ska bifogas: 

• Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för senast avslutade verksamhetsår. 
• Beskrivning av planerad verksamhet för kommande år.  

 
Övriga bidrag  
Anvisningar, blanketter och aktuella ansökningsdatum finns på Region Värmlands webbplats 
www.regionvarmland.se 

För mer information se ”Särskilda villkor” för respektive område. 

http://www.regionvarmland.se/
http://www.regionvarmland.se/


Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde – REGION VÄRMLAND 

6 (19) 

Beslut 
Beslut om bidrag fattas av kultur- och bildningsnämnden eller i enlighet med kultur- och 
bildningsnämndens delegeringsförteckning. 

 
Principer om utbetalning av bidrag 

Verksamhetsbidrag  
• Bidrag under 150 000 kronor utbetalas i sin helhet  
• Bidrag mellan 150 000 kronor och 299 999 kronor utbetalas halvårsvis 
• Bidrag mellan 300 000 kronor och 499 999 kronor betalas ut kvartalsvis 
• Bidrag större än 499 999 kronor betalas ut med en tolftedel varje månad 

Undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall, till exempel om 
organisationens verksamhet är koncentrerad till en särskild period av året. 

 
Projekt- och arrangemangbidrag  

• Bidrag upp till 100 000 kronor utbetalas i sin helhet.  
• Bidrag på mer än 100 000 kronor utbetalas mot redovisning av upparbetade kostnader under 

den period som rekvisitionen avser.  
 

Redovisning och återbetalning 

Verksamhetsbidrag samt ändamålsbestämda bidrag 
Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om bidrag.  

Om verksamhetens inriktning förändras i stor utsträckning ska bidragsmottagaren meddela Region 
Värmland detta. 

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis: 

• om bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från sökande, 
• om bidraget använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan, 
• om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats, 
• om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte lämnats. 

Om ett beslut upphävs sen bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas 
tillbaka helt eller delvis. 

Region Värmland har rätt att begära revision av en organisation som får bidrag. 

Organisationer som fått bidrag, men som väljer att inte ansöka på nytt, ska lämna in redovisning av 
genomförd verksamhet. Redovisningen ska lämnas på särskild blankett som finns på Region 
Värmlands webbplats www.regionvarmland.se 

 
Projekt- och arrangemangsbidrag  
Bidragsmottagare är skyldig att snarast underrätta Region Värmland om väsentliga förändringar i 
projektet och arrangemanget.  

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om: 

• bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från sökanden, 

http://www.regionvarmland.se/
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• förutsättningarna för projektets eller arrangemangets finansiering förändrats på ett väsentligt 
sätt (till exempel genom väsentligt ökade biljettintäkter eller andra tillkommande intäkter), 

• kostnaden för projektet eller arrangemanget blir väsentligt lägre än beräknat, 
• projektet eller arrangemanget på väsentliga punkter avviker från ansökan, 
• mottagaren använder bidraget för annat ändamål än det avsedda, 
• slutredovisning trots påminnelser inte lämnats. 

Om ett beslut upphävs sedan bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas 
tillbaka helt eller delvis. 

Slutredovisning ska lämnas senast tre månader efter projekttidens slut eller arrangemangets 
genomförande om inte särskild ansökan om anstånd lämnats och beviljats av Region Värmland.  

Anvisningar och blanketter finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se 

Information och kommunikation 
Vid kommunikation och information om verksamhet, projekt eller arrangemang ska det tydligt framgå 
att Region Värmland gett bidrag. Det kan ske genom texten ”Med stöd av Region Värmland” eller 
genom att texten ”Med stöd av” och Region Värmlands logotyp används i tryckt material, på 
webbplatser eller annat informationsmaterial. 

På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Värmland får kännedom om vad regionala 
skattemedel bidrar till. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.regionvarmland.se/
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Bilaga 1. God och jämlik hälsa 
 
Beskrivning av området  
Bidrag ges till organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för hälsa hos 
befolkningen i Värmland samt att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt 
levnadssituation kan förbättra sina levnadsvillkor, för en ökad jämlikhet i hälsa för alla åldrar. 

 
Vilka bidrag kan sökas  

• Verksamhetsbidrag 
• Projektbidrag 

 
Verksamhetsbidrag  
Bidraget kan sökas av länsövergripande organisationer som skapar förutsättningar för en gynnsam 
utveckling av en god, jämlik och jämställd folkhälsa samt genomför aktiviteter som upprätthåller och 
stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former av hälsofrämjande, 
förebyggande och socialt stöttande åtgärder.  

Verksamhetsbidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie 
verksamhet.  

En samlad bedömning avgör hur stort bidrag inom fastställd ram som fördelas till respektive 
organisation med utgångspunkt från: 

• resultat från föregående års verksamhetsberättelse, 
• organisationens utveckling som helhet samt inom vilket område organisationen verkar, 
• former för samverkan stärks, dels mellan organisationer, dels mellan organisationerna och 

Region Värmland/kommuner och andra intressenter, 
• har en stark opinionsbildning och förmåga att föra sin målgrupps talan och kanske existerar 

inom ett område där få andra aktörer finns, eller om ny verksamhet av vikt planeras (skapar 
ett nytt koncept), 

• om det är en organisation som hamnat i en nedgång och av olika skäl inte kan genomföra 
planerade verksamheter, 

• om organisationen har sin moderorganisation i Värmland eller nationellt, 
• nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att komma igång med sin 

verksamhet. 

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och dess 
verksamhet ska stödja och stimulera barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och 
därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning. Barn- och 
ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka kunskapen om 
demokrati. I styrelsen ska minst hälften av personerna vara under 25 år.  

 
Projektbidrag 
Länsövergripande organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med inriktning 
mot hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder. Insatserna ska gälla utanför den 
ordinarie verksamheten och bedrivas i projektform, avgränsad i fråga om tid, ekonomi och 
arbetsinsats. 

Faktorer som beaktas vid bedömning: 
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• storlek på målgrupp, tidsram, uppföljning, organisationens möjlighet till egen insats, 
• samverkan mellan organisationer, 
• att insatserna syftar till ökade förutsättningar för god och jämlik hälsa i befolkningen genom att 

stärka frisk- och skyddsfaktorer och till att minska skillnad i tillgång till resurser mellan olika 
grupper.  

• projektansökan som bygger på att huvuddelen av bidraget ska användas till ersättning eller 
lön till projektledare beviljas i begränsad omfattning. 

Bidrag till ungdomsorganisationer är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga 
mellan 6–25 år. 

Det sökbara beloppet är högst 100 000 kronor per ansökan.  

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan. 

Ansökningshandlingar behandlas löpande. 
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Bilaga 2. Funktionsrätt 
Beskrivning av området 
Bidraget ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och 
möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.  

 
Vilka bidrag kan sökas 

• Verksamhetsbidrag 
• Projekt- och arrangemangsbidrag.  
• Ändamålsbestämda bidrag  

 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie 
verksamhet.  

En samlad bedömning avgör hur stort bidrag inom fastställd ram som fördelas till respektive 
organisation med utgångspunkt från: 

• kostnader av betydelse som föranleds av olika funktionsnedsättningar, 
• resultat från föregående års verksamhetsberättelse, 
• intressepolitisk verksamhet i syfte att utveckla Region Värmlands verksamheter, 
• samverkan med andra organisationer, 
• kunskaps- och informationshöjande insatser, 
• barn- och ungdomsverksamhet, 
• arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för sin målgrupp, 
• olika former av social verksamhet och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning 

samt anhöriga. 

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och dess 
verksamhet ska stödja och stimulera barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och 
därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning. Barn- och 
ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka kunskapen om 
demokrati. Ungdomsorganisationen ska ha ett eget organisationsnummer och särskild styrelse där 
minst hälften är personer under 25 år om inte särskilda skäl finns med anledning av 
funktionsnedsättningens art. 

 
Projekt och arrangemangsbidrag 
Länsövergripande organisationer inom funktionsrättsområdet kan söka bidrag till projekt och 
arrangemang. 

Bidrag kan sökas för: 

• Läger för barn och ungdomar som anordnas av länsföreningar och läger som anordnas av 
riksförbunden. Lägren ska vända sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och 
vara ett komplement till Region Värmlands habilitering och rehabilitering. Syftet med 
aktiviteterna är att under betryggande former få större insikt i och kunskap om sin sjukdom 
samt ökade kunskaper om och motivation till egenvård. 
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• Informations- och utbildningsinsatser, konferenser, seminarier och liknande arrangemang i 
syfte att höja kunskapen om personer med funktionsnedsättning och/eller deras livsvillkor och 
förutsättningar. 

• Medel till projekt för att förnya verksamheten som leder till ökad jämlikhet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

• Utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda inom organisationen. 
Utbildningen ska ha anknytning till organisationens allmänna ideologiska inriktning och 
användas till exempelvis föreningsteknik och ungdomsledarutbildning. Bidraget kan även 
användas för att delta i utbildning som anordnas av riksorganisation eller annan 
distriktsorganisation. Kursdeltagarna ska vara bosatta i Värmlands län.  

Faktorer som beaktas vid bedömning: 

• storlek på målgrupp, tidsram, uppföljning, organisationens möjlighet till egen insats och om 
medel har sökts från annat håll, 

• samverkan mellan organisationer, 
• kostnader av betydelse som föranleds av olika funktionsnedsättningar, 
• intressepolitiskt innehåll som bidrar till ökad jämlikhet och delaktighet i samhället för personer 

med funktionsnedsättning. 
• aktiviteter som genererar mervärde och nytta för personer med funktionsnedsättning 
• projektansökan som bygger på att huvuddelen av bidraget ska användas till ersättning eller 

lön till projektledare beviljas i begränsad omfattning. 

Det sökbara beloppet är högst 100 000 kronor per ansökan.  

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan.  

Ansökningshandlingar behandlas löpande,  

 
Ändamålsbestämda bidrag 

Lönebidrag 
Bidraget ger länsövergripande organisationer möjlighet att ha lönebidragsanställda på sitt kansli. 
Dessa är anställda på samma villkor som andra på den reguljära marknaden. Mycket av 
föreningsarbetet utförs av ideella krafter men anställda behövs för att det medlemsstödjande arbetet 
ska fungera. Många organisationer har i samspel med arbetsförmedlingen lyckats skapa bra 
förhållanden för att personer med nedsatt arbetsförmåga ska komma till sin rätt. 

Region Värmland beviljar upp till 10 procent av lönekostnaden och arbetsgivaren ska erhålla 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

Rekvirering av beviljat lönebidrag sker kvartalsvis retroaktivt på fastställd blankett. Organisationen är 
skyldig att meddela förändring under pågående år. 

 Anvisningar och blanketter finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se 

Bidrag till badhandledare 

Region Värmland ger bidrag till lokala organisationer i Värmland för badledare. Bidraget är avsett att 
underlätta för föreningarna att arrangera bassängträning för alla patientgrupper som är i behov av 
detta, oberoende av medlemskap. En viss egenavgift rekommenderas. 

Organisationerna ska uppfylla kraven som framgår under allmänna villkor förutom kraven på att vara 
länsövergripande. 

http://www.regionvarmland.se/
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Bidrag kan inte ansökas för eller användas till den allmänna verksamheten, detta bidrag söks hos 
kommunen. 

Anvisningar och blanketter finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se 

Startbidrag 
Bidraget ges till nystartade länsorganisationer inom funktionsrättsområdet. Bidraget ska gå till 
kostnader i samband med uppstart.  

Nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att komma i gång med sin 
verksamhet.  

Ansökan ska innehålla organisationens stadgar, organisationsnummer, protokoll från bildandet av 
föreningen, verksamhetsplan samt budget.  

Anvisningar och blanketter finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

http://www.regionvarmland.se/
http://www.regionvarmland.se/
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Bilaga 3. Kultur 
 
Beskrivning av området 
För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till 
regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. 
Bidrag ges också till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt 
mervärde. 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Värmland vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet.  

 
Vilka bidrag kan sökas? 

• Verksamhetsbidrag 
• Statsbidrag inom samverkansmodellen 
• Projekt- och arrangemangsbidrag 

 
Villkor för verksamhetsbidrag och statsbidrag 
Verksamhetsbidragen och statsbidragen inom kultursamverkansmodellen syftar till att stärka arbetet 
med att: 

• bidra till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland, 
• bidra till ökad kulturell delaktighet, 
• främja och utveckla kulturlivet, 
• bidra till mångfald och konstnärlig förnyelse, 
• tillgängliggöra och utveckla kulturarvet, 
• särskilt främja och utveckla kultur för, med och av barn och unga. 

Fördelningen av bidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 

 
Särskilda villkor för statsbidrag inom samverkansmodellen: 

• Verksamheter som erhåller statsbidrag ska ha aktuella handlingsplaner för tillgänglighet samt 
tillgängliga webbsidor i enlighet med de tekniska krav som Statens kulturråd ställer. 

• Verksamheter med publik verksamhet ska på sin webbplats ha information om tillgängligheten 
till lokalerna samt hjälpmedel och eventuella begränsningar. Verksamheter som äger eller hyr 
lokaler för publik verksamhet ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder. 

• Verksamheter som erhåller statsbidrag ska utifrån särskilda anvisningar lämna 
kompletterande uppgifter till ansökan samt de underlag som behövs för att Region Värmland 
ska kunna uppfylla kraven på redovisning samt andra eventuella villkor med koppling till 
statsbidragen. 

• Bidragsmottagare förväntas i förekommande fall lämna efterfrågade uppgifter om 
verksamheten till Myndigheten för kulturanalys och andra nationella myndigheter. 

• Verksamhet som erhåller statsbidrag ska vid information och kommunikation informera om att 
Statens kulturråd bidragit med medel. 
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Särskilda villkor för projekt- och arrangemangsbidrag 
Bidrag ges till: 

• scenkonstproduktioner av fria professionella grupper baserade i Värmland (teater, dans, 
musik, nycirkus etcetera), 

• kultur-, konst- och kulturarvsprojekt med regional inriktning, 
• barn- och ungdomsprojekt med regional inriktning. 
• festivaler, musik- eller scenkonstarrangemang, filmarrangemang, konstrundor och 

utställningar som är öppna för allmänheten och i huvudsak bygger på professionella 
kulturaktörers medverkan, 

• konferenser, seminarier och liknande arrangemang, 
• internationella besök och utbyten mellan professionella kulturaktörer. 

Med professionella kulturaktörer avses personer med en högre konstnärlig utbildning eller personer 
som i huvudsak är yrkesverksamma inom sitt konstområde. 

Region Värmland ger inte bidrag till: 

• föreningars årsmöten, 
• arrangemang som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse, 
• enstaka konserter eller föreställningar, 
• scenkonstturnéer, kör- eller ensembleresor, 
• stadsfester och liknande lokala arrangemang, 
• inköp av konst, 
• investeringar i lokaler och teknik, 
• kultur i skolan-projekt i enskilda kommuner, 
• produktion av böcker, kataloger, tidskrifter och liknande i tryckt eller digital form, 
• produktion och utveckling av webbplatser, 
• musikproduktion och musikutgivning. 

Prioriteringar 
Region Värmland prioriterar projekt och arrangemang som: 

• bidrar till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland, 
• bidrar till ökad kulturell delaktighet, 
• främjar barn och ungas delaktighet i kulturlivet, 
• är konstnärligt och kulturellt nyskapande, 
• tar tillvara digitaliseringens möjligheter, 
• överskrider gränser – mellan nationer, regioner och kommuner, mellan grupper, 

organisationer och konstområden. 

Särskilt om mottagare 
Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag från Region Värmland kan också söka bidrag. I regel 
beviljas dessa dock inte bidrag till utställningsproduktion eller arrangemang. 

Kommuner eller Region Värmlands egna verksamheter beviljas i regel inte bidrag, annat än för projekt 
eller arrangemang med internationell eller nationell medfinansiering. 

Ansökan 
Bidrag fördelas normalt tre gånger per år. 
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Beredning och beslut 
Beslut om bidrag fattas normalt inom tre månader från sista ansökningsdag. 

Vid bedömning av ansökningar anlitar Region Värmland vid behov sakkunniga inom olika konst- och 
kulturområden. 
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Bilaga 4. Folkbildning 
 
Beskrivning av området 
Stödet ska bidra till att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för 
personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Bidrag kan sökas av studieförbund, godkända av Folkbildningsrådet, med verksamhet i Värmland.  

 
Vilka bidrag kan sökas 

• Verksamhetsbidrag 

 
Inriktning 
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och 
demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och 
tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar. Lärande är grunden i all verksamhet 
och verksamheten bidrar till att minska utbildningsklyftor, och höja såväl utbildnings- som 
bildningsnivån i samhället. Studieförbunden är också viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett 
kulturutbud genom att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande. 

Studieförbundens verksamhet utgår från folkbildningens gemensamma värdegrund, där alla 
människors lika värde är en grundläggande princip. Med sin idémässiga grund, pedagogik och 
självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning 

 
Syfte 
Det övergripande syftet med stöd till folkbildningen i Värmland är att verksamheten har betydelse för 
samhällsutveckling och förväntas ge effekter som bidrar till målsättningar i regionala 
utvecklingsstrategier och utvecklingsplaner.  

Stödet syftar även till att bidra till den nationella folkbildningspolitikens syften och mål. 

Verksamhetsbidraget till studieförbunden syftar till att stärka och utveckla verksamheten så att bildning 
och utbildning har den kvalitet som krävs för att på bästa sätt svara upp mot samhällsbehov och 
regionala prioriteringar. 

 
Verksamhetsmål 
"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för 
personlig utveckling och delaktighet i samhället." 

Det nationella folkbildningspolitiska målet är ett övergripande mål för folkbildningen. Statens syften 
med stödet till studieförbund är att: 

• 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. 
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Utifrån regionen och statens syfte sätter studieförbunden själva upp verksamhetsmål, utifrån 
respektive studieförbunds inriktning och profil, för sin bildningsverksamhet och för hur de avser att 
stärka och utveckla sin verksamhet. 

 
Dialog och samspel 
Återkommande gemensamma dialogmöten där regionens företrädare träffar de studieförbund som får 
verksamhetsbidrag är en förutsättning för det samspel som är nödvändigt för att driva den regionala 
utvecklingen i önskad riktning och uppnå de effekter som förväntas. 

• Dialogmöten kommer att hållas minst två gånger per år. Dessa möten kommer att ha fokus 
på: 

• omvärldsanalys av regionala förutsättningar, 
• prioriterade utvecklingsområden, 
• folkbildningens förutsättningar, 
• samverkan inom folkbildningen och med andra organisationer, 
• planerad utveckling,  
• uppföljning av effekter av utvecklingsinsatser och genomförd verksamhet. 

 
Särskilda villkor 
För att få verksamhetsbidrag ska studieförbundet: 

• vara godkänt av Folkbildningsrådet och följa villkoren för statsbidrag, 
• följa organisationen Studieförbundens gemensamma överenskommelser, 
• dokumentera och rapportera studieförbundets verksamhet som genomförs i Värmland 

och/eller är inriktad på att ge effekter i Värmland. 

Folkbildningsrådet villkor omfattar bland annat organisatoriska förutsättningar, grundläggande 
demokratiska värderingar, jämställdhetsintegrering, godkända cirkelledare och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Studieförbundens gemensamma överenskommelse omfattar etiska förhållningssätt, anordnarskap, 
kulturprogram och grundläggandecirkelledarutbildning. 

Då användning av regionens verksamhetsbidrag inte regleras på samma sätt som de statliga bidragen 
kan de användas för verksamhet till exempel utvecklingsarbete som genomför även utanför länet men 
där syftet är att det ska bidra till utveckling i Värmland. Detta bör framgå i planering och rapportering. 

Studieförbund som får verksamhetsbidrag förväntas delta i gemensamma dialogmöten med Region 
Värmland. 

 
Beslut 
Beslut om ramen för verksamhetsbidraget till studieförbunden fattas av kultur- och bildningsnämnden. 
Fördelningen till de enskilda studieförbunden sker utifrån en fördelningsmodell. 

 
Fördelningsmodell 
Fördelningen av bidraget till de studieförbund som ansökt och beviljats stöd görs utifrån en 
volymrelaterad modell.  

Som underlag för en procentuell fördelning av verksamhetsbidraget används den verksamhet 
respektive studieförbund rapporterat till SCB, Statistiska centralbyrån i STUV, studieförbundens 
verksamhetsregister.  
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Region Värmlands val av volymmått motsvarar det totala antalet studietimmar1, samt antalet unika 
deltagare i studiecirklar2 i Värmland. För att kompensera för tillfälliga förändringar av volym kommer 
medelvärdet för statistikens senaste två år att användas. Detta innebär att fördelning av kommande 
års verksamhetsbidrag beräknas utifrån den verksamhet som genomfördes för två och tre år sedan. 

50% Antal studietimmar i Värmland Omfattar studietimmar i studiecirkel, annan 
folkbildningsverksamhet, kulturprogram (9 stud.tim)  

50% Antal unika deltagare i Värmland 
Antal unika deltagare i studiecirklar. En deltagare kan 
under aktuellt år räknas som unik enbart en gång i 
studiecirkelverksamhet 

 

 

 
1 SCB Tabell 00 - Studietimmar per Län/Kommun/Värmland 17/TOTALT bidragsvolym 
2 SCB Tabell 20B - Unika deltagare i studiecirkel per län och kommun 
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