VGBs kommunbidragsrekommendation för 2022
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 17 juni 2021 . Styrelsen ser stora fördelar
såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor
utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga (se bilaga)
Pandemin påverkar studieförbundens verksamhet
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller de
bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte
kommer att grundas på 2020 och 2021 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB
rekommenderar även kommunerna i Västra Götaland att besluta detsamma.

Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är 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 höga bildnings- och utbildningsnivån i
samhäl17let
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

2022 års kommunbidragsrekommendation
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 %
studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 %
annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 %
kulturarrangemang (antal kulturprogram)

2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på
ett år. På grund av Coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär att
2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i
alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nya i kommunerna sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

Inrapportering av verksamhet
2021 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2022 men studieförbunden
rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots
pandemins begräsningar.
Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag:
• Verksamhetsplan för 2022 senast den 15 december 2021
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022
• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2022

Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av 2022 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2022
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.
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