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Regler för fritidsstudiebidrag 
 

Fritidsstudiebidrag är ett komplement till den externa utbildningen som bekostas av 

kommunen. Studierna skall vara redovisningsbara, såväl innehållsmässigt som kvalitativt. 

 

Fritidsstudierna ska avse ämnen som ger den anställde ökade kunskaper eller färdigheter inom 

ramen för de ordinarie arbetsuppgifterna eller ger erforderliga kvalifikationer med hänsyn till 

långsiktig personalplanering. 

 

Bidraget utbetalas endast till tillsvidareanställd personal. Undantagsvis kan visstidsanställd 

som har intjänat företrädesrätt och har vikarierat eller kommer att vikariera under en längre tid 

få bidrag. Prövning görs från fall till fall och beslutas enligt delegationen för beviljande av 

fritidsstudiebidrag.  

 

Studierna ska bedrivas jämsides med det ordinarie arbetet, på vars tid studierna inte får 

inkräkta. 

 

Undantag: Vid fritidsstudier kan ledighet beviljas för deltagande i föreläsning, tentamen eller 

annan sammandragning på kursorten, dock högst tio arbetsdagar/år med bibehållna 

löneförmåner. 

 

Med fritidsstudiebidrag avses av kommunen ej beordrade studier. 

 

Arbetstagare som beviljats bidrag skall redovisa betyg eller annan handling som bevis på 

genomgången utbildning. Bidrag utbetalas efter avslutade studier och kan utgå för 

kursavgifter, erforderlig litteratur och resekostnader efter att kostnaderna styrkts. 

 

Utbetalning sker under förutsättning att den som erhåller fritidsstudiebidrag fortfarande är 

anställd hos kommunen vid kursens avslutande. 

 

Vid studier som pågår längre än ett halvt år kan bidraget utbetalas enligt överenskommelse i 

varje särskilt fall. 

 

Bidraget prövas enligt följande gradering: 

 

Behovsgrad 1= Maxibelopp 34% av basbeloppet 

- Om studierna ger kunskap som är till stor nytta i nuvarande befattning, erhålls bidrag till 

kursavgiften. För resor till ort utanför Vindeln erhålls bidrag för billigaste färdsätt. För 

obligatorisk kurslitteratur och annat material lämnas bidrag för styrkta kostnader. 

 

 



VINDELNS KOMMUN 
Personalavdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsgrad 2 = Maxibelopp 20 % av basbeloppet.  

- Om studierna ger kunskap som är till nytta i nuvarande befattning, erhålls bidrag till 

kursavgiften, resor och kurslitteratur och annat kursmaterial enligt samma regler som 

behovsgrad 1. 

 

Behovsgrad 3 = Maxibelopp 10 % av basbeloppet. 

- Om studierna ger vissa för befattningen allmänna kunskaper erhålls bidrag till 

kursavgiften, resor och kurslitteratur och annat kursmaterial enligt samma regler som 

behovsgrad 1 och 2. 

 

Riktlinjer för behovsgradering: 

- Med till stor nytta inom behovsgrad 1 avses sådana fritidsstudier som kan förknippas med 

arbetstagarens primära arbetsuppgifter. 

- Med till nytta inom behovsgrad 2 avses sådana fritidsstudier som kan anses väsentliga för 

att arbetstagarens skall fullgöra sina arbetsuppgifter.  

- Med allmänna kunskaper inom behovsgrad 3 avses sådana fritidsstudier som kan anses 

önskvärda ur servicesynpunkt gentemot den allmänhet vederbörande har anledning att 

betjäna.  

 

Fritidsstudiebidrag beviljas, efter yttrande från närmaste chef, av respektive nämnd/styrelse.  

 

 

Dessa regler för fritidsstudiebidrag är ett utdrag ur: 

Handlingsregler för Personalpolitiskt program i Vindelns kommun 

vilka är antagna av Kommunfullmäktige 1993-02-15 


