
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bidragskriterier för Region Dalarnas stöd till studieförbund 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Föreliggande bidragskriterier gäller f r o m 2020. 

Bidragets omfattning 

Studieförbund i Dalarna som söker stöd från Region Dalarna behöver uppfylla 

Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag. Region Dalarnas stöd till studieförbunden 

syftar till att göra det möjligt för invånarna i hela länet att delta i 

folkbildningsverksamhet som stärker förmågan att påverka sin livssituation, skapar 

samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet. Bidraget är ett stöd till verksamhet 

genomförd i Dalarna. Utbetalat verksamhetsstöd får sparas till nästa verksamhetsår. 

Bidraget till studieförbunden grundar sig i den viljeinriktning som Dalarnas Regionala 
kultur- och bildningsplan 2019-2022 ger uttryck för. En uppdragsöverenskommelse 
som grundar sig på Dalarnas Regionala Kultur- och bildningsplan 2019-2022 tecknas 
mellan Region Dalarna och respektive studieförbunden. Den ligger till grund för 
verksamhetsuppföljning. 
Det regionala stödet är främst avsett för: 
- att medverka till att göra hela Dalarna till en attraktiv region ur ett 
bildningsperspektiv  

- att ge möjlighet för medborgarna, alldeles särskilt för ungdomar och äldre att delta i 
ett brett och varierat utbud av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och 
kulturarrangemang. 

- främja integration 

Stödet, utöver verksamhetsperspektiven, är även avsett för: 

- medarbetar- och ledarutveckling  

- metodutveckling  

- administrativ- och ekonomisk kompetensutveckling och stöd samt ledningsfrågor  

- kommun- och länsövergripande arrangemang, särskilt avseende kulturområdet  

- kvalitetssäkring 
 
Demokratikriterier 
 
Region Dalarnas förväntningar på studieförbundens organisation och verksamhet: 
- organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd med stadgar som reglerar arbetet 
på ett demokratiskt sätt 
- organisationen ska verka för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot 
diskriminering 
- organisationerna ska bedriva en verksamhet som främjar demokratin i samhället 
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Bidragets uppbyggnad 
 
Studiecirkelverksamhet: 

50% av bidraget beräknas procentuellt på 50% unika individer och 50% studietimmar 

föregående två verksamhetsår i studiecirkelverksamhet. 

Annan folkbildningsverksamhet: 

25% av bidraget beräknas procentuellt på 50% unika individer och 50% studietimmar 

föregående två verksamhetsår i annan folkbildningsverksamhet. 

Kulturprogram: 

25% av bidraget beräknas på varje studieförbunds procentuella andel av 

studieförbundens totala antal genomförda kulturprogram föregående två 

verksamhetsår. 

Uppgifter hämtas ur SCB:s statistik. 

Ansökningsperiod 

Ansökan ska lämnas in mellan 1 januari - 31 januari det år bidraget gäller. Följande 

ansökningshandlingar ska bifogas: 

- en skriftlig redogörelse om genomförd verksamhet enligt 
uppdragsöverenskommelsen 
- verksamhetsberättelse godkänd vid senaste årsmötet 
- ekonomisk redovisning med särredovisning hur stödet har använts i Dalarna samt 
revisionsberättelse godkänd vid senaste årsmöte. 
 
Beslut 

Beslut skickas per e-post till den adress som finns angiven på ansökan. För de 

föreningar som saknar e-postadress skickas beslut per brev. 

Utbetalning av bidrag 

Bidrag betalas ut cirka en månad efter att beslut tagits, till det giro-/kontonummer 

som angivits på ansökan. 

Redovisning 

Erhållet verksamhetsbidrag redovisas årligen genom en skriftlig redogörelse om 
vilken verksamhet man har genomfört enligt uppdragsöverenskommelsen, 
ekonomisk särredovisning hur stödet från Region Dalarna har använts i Dalarna samt 
revisionsberättelse godkänd vid senaste årsmöte.  
Studieförbunden kallas till dialog med Folkrörelseberedningen enskilt vartannat år. 

Bidraget från Region Dalarna ska särredovisas i bokföringen och den genomförda 

verksamheten beskrivas i den skriftliga redovisningen så att det är möjligt att följa vad 

bidraget använts till och vilken verksamhet man har genomfört enligt 

uppdragsöverenskommelsen. För studieförbund som ej söker på nytt, ska 

redovisning ske tre månader efter att årsmöte hållits, eller senast 1 november året 

efter att bidrag erhållits.  
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Återbetalningsskyldighet 
Bidrag som inte används enligt föreliggande bidragskriterier kan bli 
återbetalningsskyldiga. Kultur- och bildningsnämnden beslutar i varje enskilt fall om 
återbetalningsskyldighet uppstår. 
 
Kontakt med Region Dalarna 

Det är studieförbundens uppgift att informera Region Dalarna om byte av namn, 

kontaktperson, adress. Det är även studieförbundens uppgift att uppdatera sitt konto 

med aktuella kontakt- och övriga uppgifter i ansökningsdatabasen Visionflow. 

 

 


