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Inledning 

Bakgrund 
I Tierps kommun finns en stark tradition av ett mångsidigt folkbildnings- och 
folkrörelseliv. Det ideella föreningslivet har stor betydelse för invånarnas folkhälsa 
och livskvalitet. Att kommuninvånarna, via ett aktivt medborgarskap, ingår i många 
frivilliga organisationer för olika ändamål är viktigt för ett vitalt samhälle och dess 
utveckling. Ett engagemang från invånarna i det lokala samhället spelar stor roll för 
en väl fungerande demokrati och för hela samhällsbygget. 
 
Folkbildningen har unika möjligheter att via studiecirklar, föreläsningar, 
kulturprogram och annan verksamhet nå ut till och aktivera människor i hela 
kommunen så de kan påverka sin livssituation och skapa engagemang genom 
bildning, demokratifrågor, folkhälsa och kultur. 

Syfte 
Enligt statens förordning är folkbildningens syfte att 

• stödja verksamhet som bidrar 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 utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället 
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 
Tierps kommun vill med sitt bidrag till studieförbunden stödja och uppmuntra 
kommunens invånare till ett eget kunskapssökande, ett aktivt medborgarskap, social 
inkludering och personlig utveckling. 

Villkor för bidrag till studieförbunden i Tierps kommun 
• Studieförbundet ska vara godkänt för att få statsbidrag från 

Folkbildningsrådet. 
• Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring med verksamhet av en 

betydande volym (verksamheten ska generera mer än 5000 kr) i kommunen. 
• Bidraget betalas bara ut till verksamhet som inte har ett vinstdrivande syfte. 
• Studieförbundet redovisar tydligt i sin verksamhetsplan och årsredovisning 

för planerad och genomförd verksamhet i Tierps kommun  

Årligt verksamhetsbidrag 

Bedömning 

Tierps kommun följer Folkbildningsrådets gällande fördelningsprinciper. Om 
Folkbildningsrådets fördelningsprinciper ändras så ändras kommunens fördelning 
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om inget annat meddelas. För mer information om fördelningsprinciperna, se 
Folkbildningsrådets hemsida. 

Datum och innehåll i ansökan 

Ansökan om bidrag ska vara inkommen senast 31 december för nästkommande år 
 
Ansökan ska innehålla: 

• uppgift om sökande studieförbund 
• konto för utbetalning av bidraget 
• kontaktperson: namn, telefon och e-post 
• organisationsnummer 
• ansvarig uppgiftslämnare: namnteckning och förtydligande 
• verksamhetsplan för kommande år 

 
Dialogmöte mellan studieförbund och kommunen sker under våren, inför 
nästkommande års bidragsfördelning. Fullständig 
årsredovisning/verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt statistik 
från folkbildningsrådet ska ha kommit in till kommunen senast 30 april för 
föregående år. Utbetalning av kommunalt bidrag sker senast 30 juni. 

Bidrag för Kultur i vården 
Studieförbund som bedriver verksamhet inom den kommunala omsorgen 
(serviceboende, gruppbostäder, hemtjänstområde etc.) kan ansöka om extra stöd. 

Datum och innehåll i ansökan 

Studieförbunden bjuds varje höst in till ett möte med kultursekreterare och 
kulturombud i vården för dialog. 
 
Ansökan med planerad verksamhet - antal timmar/kulturprogram - ska lämnas in 
senast 31 december för kommande verksamhetsår. Ansvarig handläggare bedömer 
och beslutar om hur stort bidraget blir. Besked till studieförbunden ska ges senast 
den 31 januari. Redovisning av genomförd verksamhet sker halvårsvis och därefter 
betalas bidrag ut. 
 
Ansökan ska ske på särskild blankett som finns att hämta på kommunens hemsida 
www.tierp.se. 

Riktat bidrag 
Tierps kommun avsätter varje år pengar för verksamhet inom ett särskilt utvalt 
område, ett så kallat fokusområde. Syftet med det riktade bidraget är en närmare 
koppling av studieförbundens verksamhet till kommunens mål. Vid dialogmötet 
under våren (se årligt verksamhetsbidrag) presenteras det fokusområde som är 
aktuellt för nästkommande år.  
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Datum och innehåll i ansökan 

Studieförbund som vill söka riktat bidrag gör en särskild beskrivning med 
ekonomisk kalkyl och bifogar i sin ansökan om årsbidrag senast den 31 december 
för nästkommande år. Kommunen gör en bedömning och lämnar besked om bidrag 
senast 31 januari. Genomförd verksamhet inom fokusområde redovisas till 
kommunen och därefter betalas bidrag ut. Vid stora förändringar eller utebliven 
verksamhet ska detta kommuniceras till kommunen i god tid. 
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