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Riktlinjer för stöd till studieförbunden
Stödets syften
Stockholms stads stöd till studieförbunden syftar till att:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.
• Bidra till att förverkliga stadens kulturpolitiska mål.

Villkor och bedömningsgrunder för stöd till
studieförbunden

Innan ansökan om Stöd till studieförbunden prövas enligt dessa
särskilda villkor och bedömningsgrunder ska de generella villkor
och krav som gäller för kulturförvaltningens olika stödformer vara
uppfyllda (dnr 6.1/254/2019, bilaga 1).
Särskilda villkor
• Stöd kan sökas för studiecirkelverksamhet, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet.
• Stödet är ett treårigt stöd som följs upp årligen.
• Stöd kan sökas av studieförbund som är godkända för
statsbidrag.
• Stöd kan inte sökas för kostnadsersättningar för utlägg av
privatpersoner eller föreningar.
Bedömningsgrunder
Förvaltningens beredning bygger på en systematisk genomgång av
inriktning, omfattning och kvalitet på den planerade verksamheten.
Förvaltningen bereder ansökningarna med stöd av en referensgrupp
och gör en samlad bedömning av hur väl den planerade
verksamheten möter stödets bedömningsgrunder. Beslut fattas
enligt kulturnämndens delegationsordning.
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Förmåga att nå en bredd av stockholmare, särskilt
prioriterade målgrupper.
Graden av kvalitet på arrangörskap och verksamhetslokaler.
Graden av kvalitet på den folkbildande verksamheten i fråga
om delaktighet, förankring och genomförande.
Graden av pedagogisk kompetens.
Geografisk spridning i Stockholms stad.
Grad av folkbildande verksamhet i egen regi.
I vilken utsträckning är de samlade resurserna tillräckliga för
att möta verksamhetens ambitioner.

Stödkonstruktion
• Stödet bygger på en dialogmodell mellan
kulturförvaltningen och respektive studieförbund. Inför varje
treårsperiod görs en gemensam omvärldsanalys, stadens
kulturpolitiska mål lyfts och på vilket sätt studieförbundet
kan medverka till att fylla dessa.
• Ansökan och beskrivning av vad studieförbundet avser att
genomföra inom den kommande treårsperioden ligger till
grund för beredning.
• Justering av stödnivå mellan varje treårsperiod kan inte
överstiga 50 procent.
Referensgrupp
Stödet vilar på kvalitativa bedömningar av studieförbundens
enskilda ansökningar för kommande treårsperiod. För att bredda
perspektiven har stödet en referensgrupp. Referensgruppens
synpunkter tas med i den samlade bedömningen.
Uppföljning
Stödet är treårigt och vid de årliga avstämningarna redovisar
studieförbunden tidigare års genomförda verksamhet skriftligt samt
vid ett uppföljande möte med förvaltningen. Vid genomförd
treårsperiod redovisas stödet i sin helhet. Under pågående
verksamhetsår genomför förvaltningen stickprov och bokade
verksamhetsbesök.
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