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1 Inledning 
Kommunen vill genom olika stöd ge föreningslivet bra förutsättningar att 
genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet. Kommunen vill 
också stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av förenings-
verksamhet i alla delar av vår kommun och vill med bidrag till 
studieförbunden främja det viktiga folkbildningsarbetet. Studiecirklarna är 
grunden i folkbildningen och är ett koncept som funnits i Sverige i många år.   
 

Riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar” antogs av 
kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar för 
föreningsbidrag. Denna tjänsteföreskrift beskriver de bidrag som kan sökas 
för verksamhet eller aktivitet.  

2 Giltighet 
Tjänsteföreskriften gäller från och med 2017-09-20 och tills vidare. 

3 Bidragsberättigad 
För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i 
riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar”. Bidraget utdelas till 
studieförbund med verksamhet i kommunen. Handläggningen vid en 
ansökan startar med att en bedömning görs om föreningen har rätt att få 
bidrag.  

4 Bidragsformer 
Bidragsmodellen är indelad i ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.  
 

• Grundbidrag75%  
• Rörligt bidrag 

o Volymbidrag 10 %  
o Förstärkningsbidrag15 %  

 Grundbidrag 4.1
Grundbidraget ska ge studieförbunden stabila arbetsförutsättningar över tid 
samtidigt som det skapas förutsättningar för långsiktiga satsningar där varje 
studieförbunds profil och ideologiska särart kan tydliggöras.  

• Grundbidraget är 75 % av det totala bidragsbeloppet och baseras på 
ett snitt av studietimmar på 2 år. 

• Ansökan ska göras via e-tjänst på www.kramfors.se eller blankett 
från kommunens webbplats. www.kramfors.se. 

• Ansökan ska ske innan 1/5. 

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
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• Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse för verksamhet i 
Kramfors kommun, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse samt 
revisionsberättelse. 

 

 Rörligt bidrag 4.2
Det rörliga bidraget är till för att studieförbunden ska kunna vara lyhörda för 
att möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya 
förutsättningar och nya behov av folkbildning.  
Bidragssystemet behöver ta hänsyn till såväl ökningar som minskningar av 
verksamhetsvolymer. Det rörliga bidraget är uppdelat i två delar dels ett 
verksamhetsrelaterat bidrag och ett förstärkningsbidrag.  

4.2.1 Volymbidraget  
o bygger på det bidrag som studieförbundet mottagit 

föregående år från Kramfors kommun. 

4.2.2 Förstärkningsbidrag 
Förstärkningsbidraget gäller grupperna:  

a) Funktionshindrade 

b) Utrikesfödda(en person som är född i utlandet och 
folkbokförd i Sverige). Bidraget kan erhållas för 
deltagare som är utrikesfödda och som har behov av 
språkligt stöd oavsett vilket ämne verksamheten gäller 
(Folkbildningsrådets definition).  

c)  Ett annat viktigt kriterium är att underlätta 
integrationen i det svenska samhället.  

d) Förstärkningsbidraget omfördelas varje år och grundas 
på föregående år. 

 
• När det gäller studieförbundens verksamhet ska de kunna redovisa 

deltagarrapport med personuppgifter på alla deltagare vid 
cirkelverksamhet.  

• För studieförbundens bidragsberättigade verksamhet kan inte 
asylverksamhet räknas. Asylsökande saknar personnummer.1  

• Ansökan ska göras via e-tjänst på www.kramfors.se eller blankett 
från kommunens webbplats. www.kramfors.se. 

• Ansökan ska ske innan 1/5. 

                                                      
1 Flyktingar/asylsökande personer med tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige 
kan endast som enstaka deltagare ingå i reguljär verksamhet, då ansvaret i övrigt 
för flyktingverksamhet åvilar Migrationsverket, citat från Folkbildningsrådets 
anvisningar gällande statsbidrag till studieförbund 2015. 

 

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
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• Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse för verksamhet i 
Kramfors kommun, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse samt 
revisionsberättelse. 

5 Granskning och uppföljning 
Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år 
arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara: 
- räkenskapshandlingar 
- revisionshandlingar 
- medlemsförteckningar  
- närvarokort  

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av 
verksamheten av den förening som beviljats bidrag. 

Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild 
granskning. 
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