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Föreskrifter för tillämpning av 
Västra Götalandsregionens bidrag 
till studieförbundsdistrikten 
 

Syftet med följande föreskrifter är att säkerställa att studieförbundsdistrikten 

verksamhet sker i enlighet med Västra Götalandsregionens beslut om 

fördelningsmodell och bidrag till studieförbunden (KUN 77-2016). Bidraget är att 

betrakta som en åtgärd som syftar till att uppnå de mål som formuleras i visionen 

Det goda livet och strategidokumenten En mötesplats i världen – kulturstrategi 

för Västra Götaland, Tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 och Västra 

Götalandsregionens folkbildningspolitiska riktlinjer.  

 

Folkbildningen är en vital kraft som möjliggör för invånarna i Västra Götaland att 

utvecklas på bildningens, utbildningens och kulturens områden. Folkbildningen 

engagerar brett och skapar därmed goda förutsättningar för kultur och bildning 

med bredd och djup. Genom att utgå från människornas erfarenheter och 

engagemang så finns det i folkbildningen en unik kraft för förändring och 

gemenskap, utmaning och tillit. Genom sina olika profiler speglar den mångfalden 

i samhället, vitaliserar demokratin, vidgar medborgarnas handlingsutrymme och 

stärker den sociala hållbarheten. 

 

Folkbildningen är en del av civilsamhället som formulerar sina egna mål för sin 

verksamhet – mål som är kopplade till exempelvis till profilering, ideologi och 

omvärldsorientering.  

 

I all kommunikation kring verksamhet som medfinansieras av Västra 

Götalandsregionen ska det framgå att projektet/verksamheten medfinansieras av 

Västra Götalandsregionen. Studieförbunden ska följa de regler och anvisningar 

som anges på Västra Götalandsregionens hemsida.  

  

Studieförbundsdistriktens redovisning 

 Redovisningen ska bestå av följande:  

1. Bokslut och verksamhetsberättelse där det tydligt framgår att 

studieförbundsdistrikten uppfyller Västra Götalandsregionens regler för 

bidrag, d.v.s. att: 

a. studieförbundet erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet,  

b. studieförbundet har en självständig regional enhet som är 

registrerad som ideell förening eller som stiftelse med en egen 

styrelse och egna stadgar, 

c. studieförbundet utövar lokal folkbildningsverksamhet i minst 25 av 

Västra Götalands 49 kommuner. 

d. Regionbidraget får endast användas till kostnader som är direkt 

förbundna med den regionala folkbildningsverksamheten. 



Datum 2016-09-09 

Diarienummer KUN 77-2016 

2 (3) 

e. Studieförbunden ska kontinuerligt pröva att verksamhet, som helt 

eller delvis finansieras med regionala medel, ligger i linje med 

Västra Götalandsregionen regelverk. För att på ett tillförlitligt sätt 

genomföra detta krävs rutiner för regelbunden intern granskning 

samt beredskap för extern kontroll av verksamheten. 

Studieförbunden ska redovisa vilka insatser som gjorts och vilka 

rutiner som använts vid uppföljning.  

 

2. Redovisning av regional utbildning i enlighet med anvisningar. 

Redovisningen ska innehålla en elektronisk fil (excelfil) med information 

om följande: 

a. kursens namn och målgrupp/typ (cirkelledare eller 

funktionärsutbildning) 

b. antalet kvinnor,  

c. kursledare, 

d. plats och datum för genomförande samt antal deltagardagar,  

e. samverkan (medlemsföreningar). 

f. Ange om kursen genomförs på distans 

 

3. Redovisning av annan regional folkbildning i enlighet med anvisningar. 

Redovisningen ska innehålla en elektronisk fil (excelfil) med information 

om följande: 

a. kursens namn och målgrupp (studiecirkeldeltagare eller 

medlemsföreningar), 

b. antalet kvinnor respektive män, 

c. kursledare, 

d. plats, tid och datum för genomförande (deltagardagar) samt 

e. eventuell samverkan (medlemsföreningar). 

 

4. Redovisning av regionala utvecklingsprojekt i enlighet med anvisningar, 

se bilaga Redovisning regionala utvecklingsprojekt. 

 

5. Redovisning av kulturpott i enlighet med anvisningar, se bilaga 

Redovisning av kulturpott.  

Redovisningscykel   

Studieförbundsdistrikten redovisar verksamheten årligen genom 

verksamhetsberättelser, bokslut, verksamhetsplaner, anvisade redovisningssystem 

samt genom kontinuerlig dialog. Kulturnämnden värderar årligen utfallet av det 

regionala bidraget till studieförbundsdistrikten. Studiedistrikt som mottar 

regionbidrag ger regionen rätt att företa revision. Efter begäran av Västra 

Götalandsregionen ska de uppgifter och verifikationer som regionen kan behöva 

för sin granskning och vidare ställningstagande lämnas utan dröjsmål. Den årliga 

uppföljningen sker i tre steg med två uppföljningssamtal. 

 

För varje verksamhetsår gäller därför att studieförbundsdistrikten först redovisar 

planerad verksamhet inför genomförandet, en prognos i december under 

innevarande år och en redovisning i maj med eventuella justeringar i december 

året därefter. 
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Bilagor: 

1. Redovisning av regionala utvecklingsprojekt 

2. Redovisning av kulturpott 

 

 

Ansvarig tjänsteperson: 

Jens Lejhall, Koncernavdelning kultur, Koncernkontoret 

Mobil +46 (0)70-228 76 30 

jens.lejhall@vgregion.se 
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