Rekommendation om fördelning av kommunala anslag
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-
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Inledning, bakgrund
Folkbildningsrådet (FBR) svarar för fördelning och uppföljning av det statliga stödet till
folkbildning, studieförbund och folkhögskolor, och antog den 14 december 2016
reviderade villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbunden. För den
kompletta texten i Folkbildningsrådets villkor se Folkbildningsrådets hemsida,
folkbildningsradet.se.
Mot bakgrund av detta har också Blekinge Läns Bildningsförbund beslutat revidera sin
rekommendation om hur kommunerna kan fördela sina anslag till studieförbunden lokalt.
Allmänt kan sägas att Bildningsförbundet rekommenderar kommunerna att i möjligaste
mån följa FBRs villkor och fördelningskriterier för att undvika dubbelarbete för
kommuner och studieförbund och förenkla administrationen.
Kommunerna har ett rimligt intresse av att studieförbundens verksamhet är anpassad till
de lokala förutsättningarna och ser de lokala behoven. Ett sådant intresse står på intet sätt
i konflikt till studieförbundens intresse av en levande lokal verksamhet. Detta förutsätter
en fungerande lokal dialog mellan studieförbund och kommuner. Ansvaret för detta är
gemensamt.
Studieförbundens utgångspunkt är att deras verksamhet stärker det lokala samhället
genom att ge utrymme för människors engagemang, ge möjligheter till utveckling av
individer och samhällen och stärka demokrati och delaktighet i lokalsamhället
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter,
kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje studieförbund har sin egen profil och
ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar.
Studieförbunden är också viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud runtom
i kommunerna. Det handlar både om att erbjuda kulturupplevelser och att främja ett eget
skapande.
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Detta är villkor och riktlinjer för fördelning av kommunala anslag i Xxx kommun,
antagna i xx-nämnden 20xx-xx-xx

1. Grundläggande bestämmelser
Riksdagen har antagit ett nationellt mål för folkbildningspolitiken:
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras sedan i förordningen (2015:218) och
statsbidrag till folkbildningen. Där anges fyra syften med statens stöd till folkbildningen.
Dessa är
- stödja verksamhet som syftar 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 samhällsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället,
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkbildningsrådet (FBR) ska sedan på statens uppdrag med detta som grund fördela
anslag till de nationella studieförbunden. FBR har då antagit villkor och riktlinjer för
fördelning av statsbidragen.
Statens mål och dessa syften styr genom statsbidragsfördelningen också den lokala
verksamheten. Den lokala profilen utvecklas genom årliga dialoger mellan
studieförbunden och den anslagsgivande nämnden.
Studieförbunden formulerar mål för sin verksamhet utifrån dessa mål, syften och lokala
dialoger. Det är grundläggande att studieförbunden är ansvariga anordnare av
verksamheten.
Studieförbunden ska, i enlighet med FBRs krav dokumentera verksamheten och lämna de
uppgifter kommunen begär i sin handläggning av anslag.
Studieförbunden ska för att erhålla kommunala anslag till sin verksamhet
- tillhöra ett nationellt studieförbund som är godkänt av FBR för att erhålla
statsbidrag,
- vara en registrerad ideell förening1,
- ha en ansvarig styrelse,
- vara en demokratiskt styrd organisation,
- delta i respektive förbunds kvalitetsarbete i enlighet med FBRs villkor och
kriterier,
- ha ett tydligt anordnarskap i all sin verksamhet, oavsett eventuell samverkanspart.
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2. Verksamhetsformer
Studieförbundens verksamhet har tre former i den statsbidragsberättigade verksamheten;
- studiecirklar,
- annan folkbildningsverksamhet,
- kulturprogram.
Dessa tre verksamhetsformer är också godkända för kommunala anslag, så som de är
definierade och godkända av FBR för statsbidrag med de avgränsningar som anges av
FBR.

3. Fördelningskriterier
De kommunala anslagen fördelas på följande sätt:
-

tillgänglighetsbidrag
studiecirkelverksamhet
annan folkbildningsverksamhet
kulturprogram

8 procent av det tillgängliga anslaget
65 procent
16 procent
11 procent

Kulturprogram
11%

8%

Tillgänglighetsanslag

Annan folkbildningsverksamhet
16%

Studiecirkelverksamhet
65%

Tillgänglighetsanslag

Studiecirkelverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram

Som underlag för fördelning av alla delarna används det senaste kända verksamhetsåret,
det betyder att för anslagen 2017 ligger den rapporterade verksamheten 2015 till grund.

3.1.

tillgänglighetsbidrag

8 procent av anslaget ges som ett stöd för att göra studieförbundens verksamhet
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt pedagogiskt stöd
i enlighet med FBRs villkor och kriterier.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
målgruppen2 och fördelas i proportion till studieförbundets andel av den totala
verksamheten där studieförbundet gjort förstärkta insatser med målgruppen. Hälften av
anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet rapporterade
deltagare i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram för vilka
förstärkta insatser genomförts.

3.2.

studiecirkelverksamhet

65 procent av anslaget fördelas som stöd till studiecirkelverksamheten.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
studiecirklar och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala
studiecirkelverksamheten.
Hälften av anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet
rapporterade unika deltagare i studiecirklar.
3.3.

annan folkbildningsverksamhet

16 procent av anslaget fördelas som stöd till annan folkbildningsverksamhet.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med annan
folkbildning och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala verksamheten
med annan folkbildning.
Hälften av anslaget fördelas på antalet studietimmar och hälften fördelas på antalet
rapporterade unika deltagare i annan folkbildning.
3.4.

kulturprogram

11 procent av anslaget fördelas som stöd till kulturprogram.
Anslaget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med
kulturprogram och fördelas i proportion till förbundets andel av den totala verksamheten
med kulturprogram.
Fördelningen baseras på antalet kulturprogram.
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