Regler för kommunens bidrag till studieförbundens
lokalavdelningar.
Mönsterås kommun
Bakgrund
Den 1 juli 1991 förändrades radikalt förutsättningar och villkoren för den statliga
bidragsgivningen till studieförbundens verksamhet. Studieförbunden skall inom de gränser
som riksdag och regering fastslår, själva ta ansvar för statsbidrag, administration, organisation
samt uppföljning och utvärdering av verksamheten i riktning mot ökad målstyrning. Denna
förändring påverkar i sin tur utgångspunkterna för kommunens bidrag till studieförbundens
lokalavdelningar.

Syfte med bidraget
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att utifrån respektive
studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska former bedriva och främja folkbildning
och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen:
att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
att stimulera intresset för nya kunskapsområden och stödja folkligt förankrad bildnings- och
kulturverksamhet
att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen
att bidra till utjämning av bildningsklyftorna i samhället
att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl har begränsade
möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet, samt barn och ungdom
att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen antagna
kulturmålen
att en förutsättning för kommunalt stöd till studieorganisationerna är att verksamheten
medverkar till att bredda kulturintresset och att den når och engagerar många människor från
olika grupper och med omfattande geografisk spridning i kommunen.
Den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen skall både till form och arbetssätt skilja sig
från utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan.
Bidragen från kommunen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte eller
uppdragsutbildning.

Förutsättning för bidraget
Kommunbidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet

Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda
förändringar har skett.

Fördelning av bidraget
Kommunfullmäktige beslutar varje år, på förslag från kulturnämnden, om storleken på
verksamhetsbidraget till studieförbunden. Bidraget fördelas enligt följande:
Grundbidrag

70 % av verksamhetsbidraget fördelas efter relativ andel av det
senaste verksamhetsårets totala kommunala bidrag.

Volymbidrag

30 % av verksamhetsbidraget fördelas efter antalet redovisade
studietimmar året innan. Ett kulturarrangemang ger 10
studietimmar.

Utvärdering av verksamheten
Utvärdering skall ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag.
För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara så
utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas.
I utvärderingen skall bl.a. följande granskas:
•

Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunens uppsatta mål och
riktlinjer?

•

Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten?

•

Hur många cirklar, studietimmar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum?

•

Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden?

•

Har nya former för verksamheten prövats?

Samspel - dialog
Kulturnämnden bör kalla studieförbunden till överläggning minst en gång per år. Vid dessa
träffar bör folkbildningsarbetet rent allmänt diskuteras. Dessutom bör samspel och samarbete
mellan folkbildning och övrig kulturverksamhet i kommunen tas upp.

Ansökan och redovisning av verksamhetsbidrag
För att erhålla kommunalt verksamhetsbidrag skall studieförbundet varje år till
kulturnämnden inkomma med begärda handlingar. Ansökan för nästkommande kalenderår
inlämnas senast 1 maj.
Redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår, samt
verksamhetsplan för innevarande år skall lämnas senast 1 maj.
Redovisningen undertecknas av avdelningens ordförande och revisorer.

Bidragsansökan undertecknas av avdelningens ordförande.
För avdelningar med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara så
utformade att verksamheten i kommunen kan urskiljas.

Utbetalning av bidrag
50% av bidraget utbetalas under januari och 50% under juli månad.
Vid helt utebliven redovisning kan kommunen återkräva förskottsutbetalda bidrag.

Bestämmelser angående kontroll
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på sätt som kommunen bestämmer.

Övrigt
Tolkningen av dessa regler skall göras av kulturnämnden efter samråd med studieförbunden.
Tillämpning av dessa regler skall ske fr.o.m. kalenderåret 1996. Datum för ansökan och
redovisning av verksamhetsbidrag har justerats enligt beslut i KN 2009-03-17.
Reglerna gäller tills vidare.

