
REGLER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA 
ORGANISATIONER I KRISTIANSTADS KOMMUN, gäller från 2014-01-01 

§ 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 ekono-
misk 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. 

Kommunens anslag till bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs av kultur- och fri-
tidsnämnden. Bidraget fördelas enligt § 2-7. 

§ 2 Övergripande syfte med studieförbundsbidragen följer förordningen om statsbidrag till
folkbildningen (1991:977).

Kristianstads kommuns stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang

att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Det riktade bidraget utgår till verksamhet utifrån kommunala prioriterade verksamheter och målgrup-
per, med utgångspunkt i kommunens övergripande styrkort. Kultur- och fritidsnämnden fastställer in-
riktning för det riktade bidraget för tre år i taget, gällande från 2014-01-01.  

§ 3 Fördelning av bidrag

Modellen för kommunalt bidrag bygger på att den totala bidragsramen fördelas 70 % till volymbi-
drag, 25 % till riktat bidrag och 5 % till spridningsbidrag. 

Volymbidrag (70 % av Kristianstads kommuns anslag till studieförbunden) fördelas utifrån registre-
rade studietimmar för två år, två år innan anslagsåret, för cirkelverksamhet, kulturarrangemang samt 
annan folkbildning. Rapporterad verksamhet 2014 och 2015 är anslagsgrundande för år 2017, rappor-
terad verksamhet 2015 och 2016 för år 2018, och så vidare.  

Riktat bidrag (25 % av Kristianstads kommuns anslag till studieförbunden) utgår till rapporterad verk-
samhet utifrån prioriterade verksamheter och målgrupper med utgångspunkt i kommunens övergri-
pande styrkort.   

50 % av det riktade bidraget fördelas utifrån redovisade studietimmar för cirkelverksamhet, kulturar-
rangemang samt annan folkbildning för två år, två år innan anslagsåret. 
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50 % av det riktade anslaget fördelas utifrån registrerade unika deltagare i cirkelverksamhet för två år, 
två år innan anslagsåret. 

Rapporterad verksamhet 2014 och 2015 är anslagsgrundande för år 2017, rapporterad verksamhet 
2015 och 2016 för år 2018, och så vidare.   

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

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). 

§ 4 Bestämmelser angående redovisning 

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.  

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. 

 

§ 5 Utbetalning av bidrag 

Bidrag betalas ut en gång per år, 30 juni. 

 

§ 6 Bestämmelser angående kontroll 

Kristianstads kommun inhämtar uppgifter/statistik från SCB. Bidragsmottagande organisation har skyl-
dighet att ställa räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen be-
stämmer. Bidrag som betalats ut utifrån felaktiga uppgifter kan komma att återkrävas. 

 

§ 7 Övrigt  

Tolkning av dessa regler ankommer kultur- och fritidsnämnden. 

 


