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Studieförbund Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon Pg  / Bg  

E-post 

Kontaktperson 

Volymbidrag 70 % Kristianstads kommun inhämtar uppgifter/statistik från SCB. 

Antal Studietimmar 

Studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0) 

Annan gruppverksamhet (antalet studietimmar x 0,5) 

För kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0) 

Totalt: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kristianstads kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
291 80  Kristianstad 

Redovisning av verksamhet i Kristianstads kommun

Redovisningen gäller för år 2022 

För att erhålla kommunalt bidrag skall avdelning varje år till kultur- och fritidsnämnden inkomma med 
de handlingar kommunen fastställt. 

Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår gällande Kristianstads kommun inlämnas senast 
15 december.  
Slutlig redovisning, balans- och resultaträkning, verksamhets- och revisionsberättelse, samt 
kommunsammandrag skall inlämnas omedelbart efter avdelningarnas årsmöte, dock senast 30 april.  

Avdelningens ordförande skall genom underskrift vidimera uppgifterna i slutlig redovisning. 

Utbetalningen av anslaget en gång per år, 30 juni.  

Studieförbund 



2(3) 

Riktat bidrag till studieförbunden, 25 % av anslaget, Kristianstads kommuns 
prioriterade målgrupper och verksamheter 2020-2022  

Riktat bidrag (25 % av Kristianstads kommuns anslag till studieförbunden) utgår till rapporterad verksamhet 
utifrån prioriterade verksamheter och målgrupper med utgångspunkt i kommunens övergripande styrkort.   

50 % av det riktade bidraget fördelas utifrån redovisade studietimmar för cirkelverksamhet, kulturarrangemang 
samt annan folkbildning för två år, två år innan anslagsåret. 

50 % av det riktade anslaget fördelas utifrån registrerade unika deltagare i cirkelverksamhet för två år, två år 
innan anslagsåret. 

Studietimmar beräknas i alla tre verksamhetsformer, definierade i statsbidraget till studieförbunden. Från 
2012-01-01 gäller för studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0); annan gruppverksamhet (antalet 
studietimmar x 0,5) och för kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0).

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande prioriterade områden 
för det riktade bidraget för åren 2020-2022 

1. Verksamhet inom området kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen
Studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0) Antal timmar 

 Annan gruppverksamhet (antalet studietimmar x 0,5) Antal timmar 

För kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0) Antal timmar 

Totalt: 

2. Verksamhet utanför centralorten inom området kultur
Studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0) Antal timmar 

Annan gruppverksamhet (antalet studietimmar x 0,5) Antal timmar 

För kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0) Antal timmar 

Totalt: 

3. Verksamhet inom stadsdelarna Österäng, Gamlegården och Charlottesborg
Studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0) Antal timmar 

Annan gruppverksamhet (antalet studietimmar x 0,5) Antal timmar 

För kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0) Antal timmar 

Totalt: 
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4. Verksamhet för att nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller
har en funktionsnedsättning

Studiecirkelverksamhet (antal studietimmar x 1,0) Antal  timmar 

Annan gruppverksamhet (antalet studietimmar x 0,5) Antal timmar 

För kulturprogramverksamhet (antal kulturarrangemang x 9,0) Antal timmar 

Totalt: 

OBS! Redovisning/sammanställning av verksamheterna, inom de 
prioriterade områdena för det riktade bidraget, ska bifogas. 

5. Antal unika deltagare cirkelverksamhet
Inom de prioriterade områdena för det riktade bidraget Antal deltagare 

Spridningsbidrag 
(5 % av Kristianstads kommuns anslag till studieförbunden)  
Fördelas lika mellan de studieförbund som är fysiskt etablerade i kommunen. 

Adress i Kristianstads kommun 

Öppettider 

Ort datum Underskrift 

--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
Avdelningens ordförande skall genom underskrift vidimera uppgifterna i slutlig redovisning. 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som 
lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig 
begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör 
minderåriga). Kultur- och fritidsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få 
dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på 
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta 
Integrationsskyddsmyndigheten, www.imy.se, om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas. 

Mars 2022
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