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Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 14:e mars 2017.  

Riktlinjen beskriver grunderna för hur kultur- och fritidsnämnden fördelar bidragen till 
studieförbund i Norrköping. Riktlinjen innehåller syfte med bidragen, begrepp och 
förklaringar samt former för uppföljning.  

För mer detaljerad beskrivning och bidragsberäkning hänvisas till kultur- och 
fritidsnämndens regler. 

Riktlinjen och ”Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till 
föreningar och andra aktörer samt studieförbund” (KS 2016/0287) ersätter ”Principer 
för kommunala bidrag till studieorganisationer i Norrköping” (KS 1995/62). 

Riktlinje  
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Inledning   
”Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd välkomnande atmosfär är en del 
av själen. En vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt. Här 
utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans.”  

Ur Norrköpings kommuns Vision 2035 

Kommunfullmäktige antog den 19 december 2016 ”Politiskt inriktningsdokument 
avseende kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbund” (KS 

2016/0287). Där framgår bland annat följande:  
 
”Studieförbunden har en unik roll och är viktiga aktörer inom folkbildningen. 

Folkbildningens uppgift är att stärka människors vilja och förmåga att engagera sig 
och delta i samhällslivet och vara ett stöd för människor i deras utveckling. Det finns 
också många och täta kopplingar mellan studieförbunden och föreningslivet, där 
studieförbunden ofta får en stödjande och utvecklande roll. Föreningslivet utgör en 
väsentlig bas för studieförbundens verksamhet.” 

Studieförbunden och föreningarnas många insatser kompletterar kommunens 
verksamhet och bidrar till att nå Vision 2035. Studieförbunden utgör en viktig 
mötesplats som bidrar till inkludering, gemenskap och sammanhang för unga, vuxna 
och äldre.  

Syftet med Norrköpings kommuns bidrag till 
studieförbunden  
Norrköpings kommuns syfte med att ge bidrag till studieförbunden är att:  

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokrati och 
delaktighet.  

 Bidra till att göra det möjligt för fler människors att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang samt att delta i samhällsutvecklingen 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i Norrköping  

 Bidra till att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i Norrköpings 
kulturliv.  

Bidragstyper     
De kommunala bidragen till studieförbunden omfattar tre bidragstyper.  

Kommunalt organisationsbidrag 
Det kommunala organisationsbidraget är ett bidrag för allmänna administrativa 
omkostnader som möjliggör för studieförbundet att kunna verka lokalt med närvaro 
och organisation. 
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Verksamhetsbidrag  
Verksamhetsbidragen är uppdelade på tre former: studiecirkel, kulturprogram och 
annan folkbildning. Studiecirkelverksamhet ska utgöra basen för verksamheten1. 

Verksamhetsbidrag - Studiecirkel 
Studiecirkeln är en fri och frivillig folkbildning som kännetecknas av att deltagarna 
utvecklar färdigheter och söker kunskap utifrån egna behov och intressen. Det betyder 
att en grupp personer som har ett gemensamt intresse av att lära sig mer om ett ämne 
kan gå samman och bilda en studiecirkel. Deltagaren ska ges tid till reflektion och 
eftertanke mellan sammankomsterna. Ämnesområden för studiecirklar kan begränsas 
av studieförbundets ideologiska och/eller politiska värderingar. Bidrag för 
studiecirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet beräknas på antal 
studietimmar och antal unika deltagare2. 

Verksamhetsbidrag - Kulturprogram 
Kulturprogram är arrangemang som framförs eller redovisas för publik. De ska ge 
kulturupplevelser genom föreläsningar, musik, drama, film, foto, dans, utställningar, 
litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet. Bidrag för kulturprogram 
beräknas på antal genomförda arrangemang. Kulturprogram som genomförs i 
samverkan av två eller flera studieförbund kan endast rapporteras av ett av 
studieförbunden.  

Verksamhetsbidrag - Annan folkbildningsverksamhet 
Annan folkbildning är verksamhet i friare former. Det ger studieförbunden möjlighet 
att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildning. Deltagarantalet kan vara 
fler än i en studiecirkel3. Här kan studieförbunden rikta sin verksamhet till en yngre 
målgrupp.  

Målgruppsbidrag     
Målgruppsbidraget ger studieförbunden möjlighet att utveckla sin verksamhet till att 
nå grupper som är särskilt prioriterade av kultur- och fritidsnämnden. Nuvarande 
prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning4 och utrikes födda. 

Fördelning av bidragen 
Av kommunens ekonomiska stöd till studieförbunden avsätts 15 procent till 
kommunalt organisationsbidrag, 70 procent till verksamhetsbidrag och 15 procent till 
målgruppsbidrag.  

                                                 
1 Se förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen, 12§ 
2 En deltagare är unik, det vill säga räknas endast en gång oavsett hur många studiecirklar och/eller 
annan folkbildningsverksamhet deltagaren deltar i under aktuellt år. Undantag är korttidsutbildad 
deltagare i studiecirkel som räknas dubbelt, värde 2. 
3 I en studiecirkel är antalet minst 3 och max 20 deltagare inklusive ledaren. 
4 Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Källa: Socialstyrelsens termbank 
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Bidragen per studieförbund baseras på redovisad statistik från de tre föregående åren.
Det ekonomiska utfallet för varje enskilt studieförbund ser olika ut beroende på att
studieförbundens respektive verksamheter varierar i omfattning och inriktning.

Övriga bidrag
Utöver ovan nämnda bidrag ka n studieförbund söka vissa förenings bidrag. Det är
främst bidrag som ska främja innovation o ch utveckling av nya arbetssätt. Det kan till
exe mpel vara att möjliggöra tidsbegränsad pilotverksamhet eller för
regionssamverkan . Studieförbunden kan också lämna anbud på upphandling ar eller
annan utlysning om uppdrag från kommunen.

Grundkrav för bidrag
Studieförbundet ska vara registrerat som ideell förening5 och finnas med i kommunens
föreningsregister .

Vad får man inte bidrag för
Bidrag lämnas inte

för verksam het som strider mot inriktningsdokumentet

för verksamhet som har kommersiella syften

för verksamhet som anordnas utanför kommunen

om en förening får föreningsbidrag för samma verksamhet eller arrangemang

Uppföljning och utvärdering
En tydlig uppföljning och utvärdering är av stor vikt för att säkerställa och bedöma
kvaliteten utifrån de kriterier som ligger till grund för bidraget. U ppföljning och
utvärdering är också vär defull i strävan efter transparens och dialog mellan kommun en

5 Undantaget är Folkuniversitetet som består av fem fristående stiftelser men är godkänd som
statsbidragsberättigad sedan tidigare.
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och studieförbundet. På detta sätt kan samhällsnyttan som studieförbunden bidrar till 
synliggöras. 

Uppföljning sker genom att  

 Studieförbunden årligen redovisar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
samt statistisk sammanställning av verksamhetens omfattning, 

 Studieförbunden årligen inkommer med uppdaterade listor över de föreningar 
man samverkar med, 

 Bildningsförbundet Östergötland årligen föredrar en rapport till kultur- och 
fritidsnämnden,  

 Ansvarig tjänsteman på kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig dialog 
med studieförbunden, 

 Kultur- och fritidsnämnden kan ta initiativ till fördjupade utvärderingar. 

Om det framkommer uppgifter om oklarheter när det gäller bidragets användning kan 
kultur- och fritidsnämnden tillsätta en utredning och åtgärder vidtas. Det kan leda till 
återbetalningskrav av bidraget. En utredning kan också resultera i att bidrag inte 
lämnas i fortsättningen.  

Begrepp, definitioner och parter  

Folkbildning 
Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Dit räknas vanligen 
folkhögskolor, studieförbund, bibliotek och föreläsningsföreningar. Syftet med 
folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att 
ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, 
konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden. Folkbildningens 
uppgift är att stärka människors vilja och förmåga att engagera sig och delta i 
samhällslivet och att vara ett stöd för människor i deras utveckling. 

Statsbidrag 
Fördelning av statsbidrag regleras i Förordning (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. Där anges att folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-, 
bildnings- och kulturverksamhet samt att studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 
bedriver utbildnings- och bildningsverksamhet6. 

Vidare anges att statsbidrag får lämnas till folkhögskolor, studieförbund och 
studerandeorganisationer inom folkhögskolan och att Folkbildningsrådet beslutar vilka 

                                                 
6 SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. SISU arbetar med bildning och utbildning 
inom idrotten. SISU verkar för att stimulera människors lärande genom sina sex verksamhetsformer: 
Lärgrupp (studiecirkel), kurs, processarbete, lärande för barn, föreläsning och kulturprogram. Som 
studieförbund får SISU statligt stöd och rapporterar till utbildningsdepartementet. Norrköpings 
kommuns bidrag till SISU Idrottsutbildarna utgörs av ett uppdragsbidrag för verksamhet som 
kompletterar kommunens egen. 
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som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. Statsbidrag får 
också lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet och att 
studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få statsbidrag och 
fördelar tillgängliga medel mellan dem. 

Regionalt bidrag 
Det finns också ett regionalt bidrag till studieförbunden som fördelas av Region 
Östergötland. 

Studieförbund 
Ett studieförbund är kort beskrivet en registrerad ideell förening med minst tre 
medlemsorganisationer som bedriver folkbildningsverksamhet. Varje studieförbund 
har sin egen profil som är präglad av ideologiska eller politiska värderingar. Olikheter 
mellan studieförbunden är den samlade folkbildningens styrka. Det är därför av stor 
vikt att studieförbunden står fria att själva forma sin verksamhet. Det 
folkbildningsarbete som studieförbunden bedriver skiljer sig till både form och 
arbetssätt från den utbildning som erbjuds inom det offentliga skolväsendet och 
högskolan.  

Folkbildningsrådet 
Folkbildningsrådet är en ideell organisation, i vilken organisationer som företräder 
folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt organisationens stadgar har 
Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap om folkbildningen och bevaka 
folkhögskolan som utbildningsform i utbildningssystemet.  

Bildningsförbundet Östergötland  
Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation som har en samordnande 
roll. Man ansvarar för att kommunen får siffror och statistik från studieförbunden som 
ligger till grund för fördelning av bidraget. Man bistår också med information och 
helhetssyn över studieförbundens verksamhet. Medlemmarna i organisationen är tio 
studieförbund och sju folkhögskolor i Östergötland. 
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