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L. 5
BIDRAGSREGLER FÖR STUDIEFÖRBUNDEN I LOMMA KOMMUN
Allmänna förutsättningar
Riksdagen beslutade 1998 om nya bidragsregler för studieförbunden. Författningen har SFS
1998:973.
Statsbidraget till folkbildningen har två nya syften: Statsbidraget ska bidra till att stärka och
utveckla demokratin. Det ska vidare bidra till att bredda kulturintresset i samhället och bidra
till ökad delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande. Riksdagen
beslutade vidare att arbetslösa ska vara en ny prioriterad grupp inom folkbildningen.
Syften med statsbidraget är:
•

Stödja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och
att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

•

Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i
samhället ska prioriteras.

•

Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt
prioriteras. Invandrare och deltagare med funktionshinder utgör särskilt viktiga
målgrupper.

•

Statsbidraget till folkbildningen skall bidra till att stärka och utveckla demokratin.

•

Statsbidraget skall bidra till att bredda kulturintresset i samhället, till ökad delaktighet i
kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande.

•

Arbetslösa skall tillföras som en prioriterad målgrupp.

Lokala förutsättningar
Lomma kommuns bidrag till studieförbunden ska:
•

Stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor
och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar.

•

Förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och kunskapsutveckling i
samarbete.

•

Ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och
folkligt kulturarbete.
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Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande av
statsbidrag, för deras verksamhet i kommunen.
Bidrag erlägges under förutsättning att respektive studieförbunds avdelning
•

Lämnar in verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet studieförbundet
avser bedriva i kommunen det kommande verksamhetsåret

•

Utarbetar en plan för utvärdering och uppföljning

•

Upprättar verksamhetsberättelse

Kulturnämnden kallar studieförbunden till överläggning en gång per år för att diskutera
studieförbundens verksamhet och samspelet mellan folkbildning och kommunens biblioteksoch kulturverksamhet.
Fördelning av kommunbidraget
Varje studieförbunds avdelning (på grundval av sin verksamhet inom kommunen) erhåller sin
relativa andel av kommunens totala anslag till studieförbunden.
Av det årliga anslaget används
50 % till studiecirklar i ämnen inom
huvudämnesgrupp 0 (beteendevetenskap och humaniora),
2 (företagsekonomi, handel och kontor)
3 (matematik och naturvetenskapliga ämnen) med undantag för
undergrupperna 334 (fiske) och 335 (jakt och viltvård)
5 (samhällskunskap och information)
6 (språk)
40 % till studiecirklar i estetiska ämnen, huvudämnesgrupp 1
10 % till studiecirklar och kulturprogram där minst hälften av deltagarna är
funktionshindrade, vårdboende eller hemtjänsttagare.
Redovisning / utvärdering av verksamheten
Redovisning / utvärdering av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form, dels muntligt
vid träff enligt ovan som kulturnämnden bjuder in till.
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Redovisningen ska bl a omfatta följande:
•

Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer

•

Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum

•

Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden

•

De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration

Tid för ansökan
Verksamhetsplan för Lomma kommun ska vara insänd till kulturnämnden senast den
30 november före kommande verksamhetsår.
Redovisning / utvärdering samt verksamhetsberättelse med revisionsberättelse ska vara insänd
till kulturnämnden senast den 30 april året efter verksamhetsårets slut.
Utbetalning av bidrag
Under januari månad görs á conto-utbetalning med 50 % beräknat på föregående års
bidragssumma.
Under juni månad utbetalas 40 % och i december resterande 10 %.
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