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utfärdad den 14 december 2006.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast
före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.
2 §2 Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för
statens stöd:
1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,
2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. den demografiska utmaningen,
4. det livslånga lärandet,
5. kulturen,
6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder,
och
7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Återkrav
9 a § Folkbildningsrådet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett
statsbidrag om
1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,
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2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller
4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
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