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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 

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner. Region 

Värmlands stöd till studieförbunden är utformade i enlighet med SKR’s folkbildningspolitiska 

inriktningsdokument. Detta innebär att det statliga stödet bidrar till att upprätthålla 

organisationsstruktur och verksamhet över landets olika delar. Det regionala stödet är ett 

komplement till det statliga stödet inriktat på att i en tydlig samverkan göra bildningsverksamheten 

regionalt betydelsefull. Förutsättning för detta är renodlade roller där parterna var för sig tar ansvar 

för ett konstruktivt samspel. Regionen Värmlands roll är att stödja studieförbundens i att stärka och 

utveckla sin bildningsverksamhet i Värmland inte att ansvar för verksamhetens existens och 

organisering. Samspelet är inriktat på att möta och hantera regionala samhällsbehov och utmaningar 

där studieförbundens verksamhet är betydelsefull och bidrar till regional utveckling och tillväxt. 

En övergripande inriktning är att Region Värmlands verksamhetsbidrag ska bidra till utveckling i 

Värmland i linje med antagna utvecklingsstrategier och utvecklingsplaner. 

Utformandet av Region Värmlands riktlinjer för verksamhetsbidrag till studieförbunden har utgått 

från detta synsätt vilket inneburit att studieförbunden tagit aktiv del i processen. Riktlinjerna 

säkerställer och har fokus på fortsatt dialog och samspel om folkbildningens betydelse för regional 

utveckling. 

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 
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• 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. 

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. 

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. 
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Bidragsmottagare ska aktivt arbeta med mångfald, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar 

utveckling.  

Bidragsmottagare får inte kränka den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, diskriminera eller 

bryta mot principen om allas lika värde, eller rättfärdiga, främja eller uppmana till kränkningar av 

dessa. 

Bidraget får inte användas i verksamhet med kommersiellt syfte 

Bidragsmottagare ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk lagstiftning. 

Bidrag beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte 

heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation. 

Ansökan 

Ansökan om verksamhetsbidrag görs årligen för nästkommande år. Anvisningar, formulär och tid för 

sista ansökningsdatum kommer finnas tillgängligt på regionens web (www.regionvarmland.se) 

I ansökningsformuläret anges hur Studieförbundet planerar att bidra till att uppfylla syftet med 

bidragsgivningen (se ovan, under rubriken Syfte). Samt specifik hur man planerar att utveckla sin 

verksamhet regionalt då det gäller prioriterade områden: 

• nå en ökad mångfald människor 

• jämställdhetsintegrering 

• tillgänglighet 

• digital delaktighet 

• hållbar utveckling 

Till ansökan bifogas: 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senaste avslutade verksamhetsåret. 

Rapporteringen ska omfatta den verksamhet som genomförts i Värmland och vara upprättad i 

enlighet med villkoren för statsbidrag.  

Beslut 

Beslut om ramen för verksamhetsbidraget till studieförbunden fattas av Kultur- och 

bildningsnämnden. Fördelningen till de enskilda studieförbunden sker utifrån fördelningsmodellen 

Fördelningsmodell 

Fördelningen av bidraget till de studieförbund som ansökt och beviljats stöd görs utifrån en 

volymrelaterad modell. Detta innebär en likvärdighet i relation till andra regionala 

verksamhetsbidrag till annan folkbildning och organisationer som får bidrag. 

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 verksamhets 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 

 

Utbetalning av verksamhetsbidrag 

Utbetalning sker enligt följande principer: 

• Bidrag under 100 000 kr utbetalas i sin helhet efter rekvisition 

• Bidrag mellan 100 000 kr och 199 999 kr utbetalas halvårsvis 

• Bidrag mellan 200 000 kr och 499 999 kr betalas ut med en fjärdedel per kvartal 

• Bidrag större än 499 999 kr betalas ut med en tolftedel varje månad 

Undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall.   

Redovisning och återbetalning 

Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om verksamhetsbidrag. 

Studieförbund som erhållit verksamhetsbidrag men väljer att inte ansöka på nytt, ska lämna 

motsvarande redovisning. 

Om verksamhetens inriktning väsentligt förändras, ska bidragsmottagaren snarast underrätta Region 

Värmland om detta. 

Beslut om verksamhetsbidrag kan upphävas helt eller delvis: 

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

• om verksamhetsbidraget använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan, 

• om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats, 

• om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte lämnas. 

Om ett beslut upphävs sedan bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas 

tillbaka helt eller delvis. 

Det studieförbund som mottar verksamhetsbidrag ger Region Värmland rätt att begära revision av 

verksamheten. 

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



Riktlinjer för Region Värmlands verksamhetsbidrag till studieförbund  – REGION VÄRMLAND 

7 (7) 

 
 


