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Yrkande om ny bidragsmodell för 
studieförbund  

Förslag till beslut 
1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden under 2023 med 

en ny bidragsmodell som i högsta möjliga grad harmoniserar med 

Folkbildningsrådets nya statsbidragssystem för studieförbunden, och tar hänsyn 

till kommande rekommendationer från Västra Götalandsregionens 

Bildningsförbund (VGB) för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. 

Revideringen ska ske i dialog med Folkbildningsrådet samt studieförbunden och 

studieförbunden ska ha möjlighet att lämna synpunkter på bidragsmodellen inför 

nämndens slutgiltiga beslut. I den nya modellen ska det vara obligatoriskt för 

ansökande part att lämna in en fullständig förteckning över samarbetspartners 

redan i ansökan. Även dessa samarbetspartners ska granskas under 

ansökningsprocessen.  

2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att årligen, från och med 2023, möjliggöra 

nya och kompletterande ansökningar från studieförbund i väntan på att en ny 

bidragsmodell är införd.  Även i årets ansökningsprocess ska det vara 

obligatoriskt för ansökande part att lämna in en fullständig förteckning över 

samarbetspartners redan i ansökan. Dessa samarbetspartners ska granskas under 

ansökningsprocessen. 

Yrkandet 
Bidragsmodellen som infördes bör ses över i sin helhet inför nästa bidragsperiod. 

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens 

verksamhet, och sänt ut förslaget på remiss under våren 2023. Förslaget innebär att 

statsbidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem, med fokus på 

målstyrning och kvalitet. Folkbildningsrådets mål är att ett nytt system ska börja gälla i 

början av 2024. Västra Götalandsregionens Bildningsförbund (VGB) beslutar årligen om 

rekommendationer som kommuner sedan kan välja att anta. De kommuner som antar 

rekommendationerna får en fördelningsnyckel som stöd. Samtliga kommuner inom 

Västra Götalandsregionen förutom Uddevalla och Göteborg använder idag VGBs 

rekommendationer.   

Det skulle ha mycket positiva effekter för folkbildningens verksamheter om inte enskilda 

kommuner har särskilda regelverk för hur bidrag till studieförbunden ska bedömas. 

Studieförbunden följer inte nödvändigtvis de kommunala gränsdragningarna, därför vore 

det också bra med ett nationellt och regionalt perspektiv på hur Göteborgs stad bedömer 

och fördelar medel till studieförbunden.  
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En bidragsmodell som i högsta möjliga grad harmoniserar med det nya statliga 

bidragssystemet och de regionala rekommendationerna skulle leda till mindre 

administration för studieförbunden gällande ansökningar, uppföljningar och 

utvärderingar. Studieförbunden skulle därmed kunna ägna mer tid och resurser på 

kvalitativ folkbildningsverksamhet, samt dialog med socialnämnden Centrum om hur 

kommunen och studieförbunden kan samarbeta för kvalitativ folkbildning och ett jämlikt 

Göteborg. Samtidigt är det viktigt att nämnden ges god möjlighet att förstå vilka effekter 

fördelningen av bidrag får, och därmed vilka organisationer som samverkar med de 

ansökande parterna för att utföra det aktuella uppdraget. Den nya modellen ska därför 

tydligt ställa krav på att samtliga ansökande studieförbund även lämnar in en fullständig 

förteckning över aktuella samarbetspartners redan i ansökan. Även dessa 

samarbetspartners ska granskas under ansökningsprocessen. Samtliga studieförbund ska 

behandlas med likvärdiga rättsliga principer.  

 


	Yrkande om ny bidragsmodell för studieförbund
	Förslag till beslut
	Yrkandet


