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REGLER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA
ORGANISATIONER
§ 1 Allmänna bestämmelser
Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller
flera kommuner och ansluten till av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund, som har självständig
ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen. Bidrag utgår
även till Folkuniversitetet som genom sin anknytning till universitetet har en avvikande
organisatorisk struktur.
Bidraget utgår per kalenderår.
Totalramen för anslag till studieförbundens lokala organisationer fastställs av kommunfullmäktige.
Bidraget fördelas enligt § 2-5.

§ 2 Målet med kommunalt bidrag
Övergripande syfte med bidrag till studieförbunden är att stödja verksamhet som:
• bidrar till att stärka och utveckla demokratiska värderingar
• främjar jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling
i samhället
• bygger på människors fria och frivilliga kunskapssökande
• främjar mötesplatser där möten över generationsgränserna äger rum
• bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i och utvecklingen av kulturlivet
Verksamhet inom följande grupper/områden ska prioriteras vid fördelning av riktat bidrag:
• barn och unga 13 – 25 år
• samarbete med Kulturpunkten (cirklar/kulturprogram/övrig verksamhet)
• verksamhet inom området kultur riktad mot kommunens äldreomsorg
Villkor för kommunalt bidrag:
• verksamheten ska ha inriktning som anges under Bromölla kommuns övergripande syfte
• kommunbidraget får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte

§ 3 Fördelning av bidrag
Modellen för kommunalt bidrag, som tagits fram i samråd med kommunerna inom Skåne Nordost,
bygger på att den totala bidragsramen fördelas enligt följande: 70 % till volymbidrag, 25 % till riktat
bidrag och 5 % till spridningsbidrag.
Volymbidrag (70 % av Bromöllas totala anslag till studieförbunden) fördelas utifrån registrerade
studietimmar för cirkelverksamhet, kulturarrangemang samt annan folkbildning för två år.
Rapporterad verksamhet 2015 och 2016 är bidragsgrundande för 2018, rapporterad verksamhet
för 2016 och 2017 är bidragsgrundande för 2019 och så vidare.

Riktat bidrag (25 % av Bromöllas totala anslag till studieförbunden) utgår till rapporterad
verksamhet utifrån kommunens prioriterade verksamheter och målgrupper. 50 % av det riktade
bidraget fördelas utifrån redovisade studietimmar för cirkelverksamhet, kulturarrangemang samt
annan folkbildning för två år. Återstående 50 % av det riktade bidraget fördelas utifrån registrerade
unika deltagare i cirkelverksamhet för två år. Rapporterad verksamhet 2015 och 2016 är
bidragsgrundande för 2018, rapporterad verksamhet för 2016 och 2017 är bidragsgrundande för
2019 och så vidare.
Spridningsbidrag (5 % av Bromöllas totala anslag till studieförbunden) fördelas lika mellan de
studieförbund som är fysiskt närvarande/tillgängliga i kommunen med ett bemannat kontor eller
liknande. Spridningsbidraget baseras på lokal förankring året innan utbetalningsåret. Rapporterad
lokal förankring 2017 är bidragsgrundande 2018, rapporterad lokal förankring 2018 är
bidragsgrundande för 2019 och så vidare.

§ 4 Bestämmelser angående ansökan och redovisning
För att erhålla kommunalt bidrag ska respektive studieförbund varje år inkomma med de handlingar
kommunen fastställt. Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
utgör grund för bedömning av kvalitén i studieförbundens lokala verksamhet i Bromölla kommun.
I varje dokument ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i kommunen.
Ansökan och redovisning av verksamheten sker digitalt. Information om förfarandet finns på
kommunens hemsida. Sista ansökningsdatum är den 30 april.

§ 5 Utbetalning av bidrag
Bidraget betalas ut en gång per år, senast den 30 juni.
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