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Kultur- och 
fritidsnämnden 

Bidrag till Studieförbunden, mars 2022 – Ibn Rushd 
 

  
Kultur- och fritidsnämnden beviljar studieförbundet Ibn Rushd, verksamt i Eskilstuna 
kommun, ett grundbidrag på 109 184 kronor för organisationens verksamhet under år 
2022.  

 

Sammanfattning 
Bidraget till studieförbunden verksamma i Eskilstuna kommun fördelas i princip på 
samma grunder som statsbidraget. Fördelningen baseras på föregående års verksamhet 
utifrån studieförbundens redovisade verksamhetsberättelse och den planerade 
verksamheten för kommande år.  
 
Av kultur- och fritidsnämndens avsatta budget för studieförbunden fördelas 75% som 
grundbidrag och 25% som samverkansöverenskommelser och nu fördelas 
grundbidraget för år 2022. Senare under året så kommer 
samverkansöverenskommelser tecknas med aktuella studieförbund. 
 

Ärendebeskrivning 
Eskilstuna kommuns stöd till folkbildningen utmärks av tillit till studieförbundens 
förmåga att självständigt forma sin verksamhet. Verksamhet är studieförbundens 
ansvar. Relationen mellan kultur- och fritidsnämnden och studieförbunden ska präglas 
av ömsesidig tillit vilket innebär att politiker, tjänstepersoner och 
studieförbundsrepresentanter litar på varandra och utgår från att alla involverade har 
goda intentioner. 
 
Statens formulerar det folkbildningspolitiska målet och sitt syfte med stödet till 
folkbildningen medan Eskilstuna kommun formulerar målet med sitt stöd till 
studieförbunden. Det är studieförbundens frihet och ansvar att själva sätta upp målen 
för sin verksamhet och ansvara för genomförandet. Statens villkor utgör en ram för 
verksamheten där studieförbunden inom de ramarna avgör vilken verksamhet de vill 
anordna.  
 
Kultur- och fritidsnämndens stöd till studieförbunden utgår från Riksdagens mål för 
folkbildningspolitiken; 
 



Eskilstuna kommun 2022-03-14  2 (3) 
    
    
    

 

 

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”1. 
  
Syftet med stödet ansluter till statens fyra syften med folkbildningen;  

 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 

 
Målet med kultur- och fritidsnämndens stöd är att studieförbunden ska bidra till att 
uppfylla: 

 Eskilstuna Agenda 2030 
 Eskilstuna kommuns vision om framtiden 
 Eskilstuna kommuns strategiska inriktning  
 Eskilstuna kommuns kulturpolitik 

 
Fördelning av kommunbidrag 
Av kultur- och fritidsnämndens avsatta budget för studieförbunden fördelas 75% som 
grundbidrag och 25% som samverkansöverenskommelser och nu fördelas 
grundbidraget för år 2022. Senare under året så kommer 
samverkansöverenskommelser tecknas med aktuella studieförbund. 
 
(1) Grundbidrag  
Grundbidraget fördelas enligt Länsbildningsförbundet Sörmlands gällande modell i 
form av (a) organisationsbidrag och (b) verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget fördelas i 
sin tur i form av studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning.  
 
(2) Samverkansöverenskommelser  
Samverkansöverenskommelser kan tecknas mellan kultur- och fritidsnämnden och 
studieförbunden. 
 
 
Finansiering 
I kultur och fritidsnämndens budget för år 2022 finns 9 765 893 kronor avsatta för 
bidrag till Studieförbundens verksamhet i Eskilstuna kommun 
Utbetalningen kommer att ske under april och juni under förutsättning att 
organisationerna skickar in begärda handlingar. 
 
 
Beslutet skickas till:  
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Berörda organisationer 
Akten 

 

 


