
REGLER FÖR ESLÖVS KOMMUNS BIDRAG TILL 

STUDIEFÖRBUNDEN 

§ 1

SYFTET MED BIDRAGET 

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dem 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 demokratin och jämlikhet.

* Att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.

* Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

§ 2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG 

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars 

centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av 

Folkbildningsrådet. 

§ 3

SAMSPEL - DIALOG

Handläggande kommunal nämnd bör kalla studieförbunden till 
överläggningar minst en helst två gånger per år. Dessa överläggningar bör 
eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan 
studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen. På dessa träffar 
bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övrig 
kulturverksamhet och i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet 
överensstämmer med de av kommunen uppsatta kulturpolitiska målen.

Kommunen har i denna dialog rätt att klargöra vilka cirkelaktiviteter som ej 

kan anses vara bidragsgrundande. 

§ 4

FÖRDELNING AV KOMMUNBIDRAGET 

Varje studieförbunds avdelning erhåller sin relativa andel av kommunens 

totala anslag till studieförbundsverksamhet. 

Modellen för bidragsfördelningen består av tre delar. Ett grundbidrag som 

motsvarar 70 % av tillgängligt bidrag, en volymrelaterad del som motsvarar 



15 % av tillgängligt bidrag och en målgruppsrelaterad del som också 

motsvarar 15 % av tillgängligt bidrag. 

Grundbidrag 70 % 

Grundbidraget utgör 70 % av kommunens totala ram för bidrag till 

studieförbunden. Bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar 

av föregående års totala bidragssumma. 

Grundbidragen bör inte vara mindre än de föreslagna 70 % då även 

resterande bidrag, som fördelas efter volym, redan efterföljande år får 

genomslag på grundbidragen. 

Volymbidrag 15 % 

Alla verksamhetsformer räknas in i det volymrelaterade bidraget. 

Volymberäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell med 

deltagartimmar. 

Deltagartimmar redovisas på datalistor och beräknas på varje enskild 

aktivitet. 

Målgruppsrelaterade bidrag 15 % 

Målgruppsbidraget riktas till verksamhet för arbetslösa, arbetssökande, 

personer med funktionshinder, invandrare och studerande i basämnen. 

Ovanstående förutsätter att respektive studieförbunds avdelning till 

kommunen inlämnar planerad verksamhetsplan med mål och riktlinjer för 

kommande verksamhetsår samt att den planerade verksamheten i stort 

förväntas få samma omfattning som de hittills bedrivna aktiviteterna. 

§ 5

REDOVISNING 

Redovisning av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form samt 

också muntligt vid träff enligt ovan som kommunen inbjuder till. 

Om studieförbundsavdelning omfattar flera kommuner skall det av 

redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet 

och ekonomi inom kommunen. 

Kommunen ska ges möjlighet att ta del av studieförbundens närvarolistor 

samt på eget initiativ eller med hjälp av studieförbunden kunna 

stickprovskontrollera cirkelverksamheten. 



§ 6

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 

Vid utvärdering skall resultatet redovisas i förhållande till uppsatta mål. 

Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för en vidareutveckling 

och en kvalitetshöjning av studieförbundens verksamhet. 

§ 7

ÅTERKRAV 

Eslövs kommun kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om: 

1. Mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att det kommunala bidraget har lämnats felaktigt eller

med för högt belopp.

2. Stödet av något annat skäl än vad som sägs i punkt 1 har lämnats

felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett

detta.

3. Stödet inte används för det ändamål det har beviljats för.

4. Villkor i beslutet om stöd inte har följts.

§ 8

TIDPLAN FÖR HANDLÄGGNING OCH UTBETALNING 

* Senaste utbetalningsdag av grundbidragen 70 % är den 30 januari.

* Senaste inlämningsdag för ansökningshandlingar och bidragsunderlag är

den 30 april.

* Beräkning av volymbidrag och målrelaterade bidrag grundade på tidigare

års verksamhet görs i maj.

* Beräkning av grundbidrag nästkommande år görs i maj. Utbetalas följande

år.

* Senaste utbetalningsdag av volymbidrag 15 % och målrelaterade bidrag

15 % är den 30 juni.




