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Normer för Sollefteå kommun gällande årsbidrag till studieförbund 
samt SISU-Idrottsutbildarna från och med 2011. 

1. Syfte med anslaget 

Sollefteå kommuns stöd har till syfte att: 

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa

engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån

i samhället
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
5. Bidra till att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med

värderingsfrågor.

2. Förutsättningar för anslag 

Anslaget utgår till inom Sollefteå kommun verksamma studieförbund vars centrala 
organisation erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet samt till SISU-Idrottsutbildarna. 
Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram 
ska vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt anslag. 

Anslaget fördelas mellan SISU-Idrottsutbildarna och de studieförbund som planerar att 
under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. 
Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i Sollefteå kommun och som 
vänder sig till kommunens invånare. 

3. Kommunala anslag 

Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden fastställer årligen det totala anslaget till 
studieförbunds- och SISU verksamheten. 

4. Fördelning av anslaget

Det totala anslaget delas i tre delar enligt nedan och fördelas årligen: 

• Grundanslag 60 % – beräknat på genomsnittligt kommunalt bidrag de tre senast
redovisade verksamhetsåren.



• Kulturanslag 20 %– beräknat på antal genomförda kulturprogram senast
redovisade verksamhetsår.

• Förstärkningsanslag  20% – beräknat på verksamhet för funktionshindrade,
invandrare, arbetssökande och ungdom (13-24 år) senast redovisade
verksamhetsår.

Fördelningsmodellen gäller tillsvidare, men kan ändras genom Kultur- utbildnings- och 
fritidsnämndens beslut. 

5. Redovisning och utvärdering 

Redovisning av verksamheten sker årligen i skriftlig form till kommunen. Närmare 
beskrivning av vad som infordras, samt ansökningsblankett finns på Sollefteå kommuns 
hemsida. På begäran ska handlingar såsom deltagarförteckningar, cirkelledare e.t.c ställas 
till förfogande för granskning. 

Det åligger varje förbundsavdelning som avser erhålla kommunalt anslag att till 
kommunen årligen: 

- senast den 1 juni lämna in ansökan för kommande år med arbets-
/verksamhetsplan för planerad verksamhet innevarande år. 

- Senast den 1 juni lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och 
kommunintyg för genomförd verksamhet föregående år. 

Verksamheten ska klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med 
utvärdering. 
Förbund som inte uppfyller ovanstående avstår från sin del av anslaget innevarande år. 
Denna del fördelas mellan övriga förbund efter den 1 juni. 

Kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen sammankallar till samrådsmöte mellan 
studieförbunden och förvaltning minst en gång per år. 

6. Övrigt 

Tolkning av dessa regler ankommer på Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden. 



Ansökan om kommunalt 
ÅRSBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 2019 

Anslaget utgår till inom Sollefteå kommun verksamma studieförbund vars centrala 
organisation erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet, samt till SISU-Idrottsutbildarna. 

Verksamheten ska vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt 
anslag. 

Denna ansökan avser 2019 och ska tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redogörelse samt kommunintyg för genomförd verksamhet 2017  vara  Sollefteå 

kommun, Kulturhandläggaren, 881 80 SOLLEFTEÅ, tillhanda 
senast 2018-06-01. 

Studieförbund:  

Bankgiro eller –konto: 

Postadress: 

Telefon, E-postadress: 

Kontaktperson: 

Adress och telefon : 

Totalt antal kulturarrangemang 2017: 

Totalt antal studietimmar  under 2017 med  
verksamhet för funktionshindrade, invandrare, 
arbetssökande och ungdom (13-24 år):        
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