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HÄSSLEHOLMS KOMMUNS STÖD TILL STUDIEFÖRBUND MED
LOKAL VERKSAMHET I KOMMUNEN
1. Övergripande syften
Hässleholms kommuns övergripande syfte med anslagen till studieförbundens kommunala
verksamhet är att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring




främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
stärka och utveckla demokratin
bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja
kulturupplevelser och eget skapande.

2.





verka för att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i kommunen
verka för ökad integration och kulturell mångfald i kommunen
prioritera verksamhet som bedrivs i socialt, kulturellt eller utbildningsmässigt
eftersatta grupper
stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete i kommunen

3.




Lokala syften

Villkor

Studieförbundet centrala organisation skall vara godkänt för erhållande av statsbidrag
av Folkbildningsrådet
Studieförbundet skall ha en tydlig lokal förankring
Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet

Med kommunal verksamhet omfattas verksamhet som studieförbundet planerar och har
genomförandeansvar för, vilket medför ansvar för verksamhets- och ekonomisk
redovisning, uppföljning och utvärdering.

4.

Bidragskonstruktion

Anslaget består av ett volymbidrag, ett riktat bidrag och ett spridningsbidrag
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4.1 Volymbidrag


Volymbidraget (70 procent av Hässleholms Kommuns 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 0ch 2017 är
bidragsgrundande för 2019, och så vidare.
Studietimmar beräknas enligt Folkbildningsrådets rekommendationer.
Från 2012-01-01 gäller för:
 Studiecirkelverksamhet- antal studietimmar x 1,0
 Annan gruppverksamhet- antal studietimmar x 0,5
 Kulturprogramverksamhet- antal arrangemang x 9,0
4.2



Riktat bidrag

Riktat bidrag (25 procent av Hässleholms Kommuns 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 0ch
2017 är bidragsgrundande för 2019, och så vidare.
Det riktade bidraget utgår till verksamhet utifrån kommunala prioriterade
verksamheter och målgrupper.
Kulturnämnden fastställer inriktningen för det riktade bidraget för tre år i taget
gällande från 2015-01-01.
Studietimmar beräknas enligt Folkbildningsrådets rekommendationer.
Från 2012-01-01 gäller för:




4.3


Studiecirkelverksamhet- antal studietimmar x 1,0
Annan gruppverksamhet- antal studietimmar x 0,5
Kulturprogramverksamhet- antal arrangemang x 9,0

Spridningsbidrag
Spridningsbidrag (5 procent av Hässleholms Kommuns totala anslag till
studieförbunden) fördelas lika mellan de studieförbund som är fysiskt
närvarande/tillgängliga i kommunen med ett bemannat kontor eller
motsvarande. Spridningsbidraget baseras på lokal förankring året innan
utbetalningsåret. Rapporterad lokal förankring 2017 är bidragsgrundande för
2018, rapporterad lokal förankring 2018 är bidragsgrundande för 2019 och så
vidare.
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5.

Förutsättningar för anslag samt bestämmelser angående
redovisning

Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
utvärderingar utgör grund för bedömning av kvalitén i studieförbundets lokala verksamhet
i Hässleholms kommun. I varje dokument skall det tydligt framgå hur verksamheten
bedrivs i kommunen.
Verksamhetsplan, slutgiltig redovisning, balans- och resultaträkning, verksamhets- och
revisionsberättelse, samt kommunsammandrag skall inlämnas senast den 30 april.
Avdelningens ordförande skall genom underskrift vidimera uppgifterna i slutgiltig
redovisning.
Slutlig redovisning lämnas på av kommunen fastställd blankett med angivna bilagor. Där
redovisas också verksamhet inom ramen för det riktade bidraget i text och siffror.
Bidraget betalas ut en gång per år, senast den 30 juni.

6.

Hässleholms Kulturnämnd

Hässleholms Kulturnämnd ansvarar på uppdrag av Hässleholms Kommunfullmäktige för
fördelning av anslaget till studieförbundens kommunala verksamhet.
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