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Regler för bidrag till studieförbund verksamma i Tomelilla 
kommun  

 

Bidragets syfte  

Tomelilla kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjligheter 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 demokrati och jämlikhet; 

att  stimulera intresset för nya kunskapsområden och stödja folkligt förankrad bildnings- 
och kulturverksamhet; 

att  stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna 
livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina värderingar och ideal; 

att  bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället; 

att  medverka till att bredda kulturintresset och engagera många människor från olika 
grupper och med en omfattande geografisk spridning i kommunen. Bidragen från 
kommunen får inte användas till uppdragsutbildning eller till verksamhet med 
kommersiellt syfte. 

Förutsättningar för bidraget 

Kommunbidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation 
och verksamhet har godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. 

Kommunbidraget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och 
arbetssätt från den utbildning som lyder under skollagen och högskolelagen.  
 
Kommunen kan ompröva bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda förändringar skett. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga ansökningsuppgifter kan medföra avstängning för fortsatt 
bidragsgivning enligt Kultur- och fritidsförvaltningens beslut i varje enskilt fall. Bidrag som 
beviljats på fel ansökningsuppgifter, medför dessutom återbetalningsskyldighet.  
 
Revidering av bidragshanteringen ska ske vart tredje år. 
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Fördelning av bidraget 

Bidragen beräknas efter studietimmar. En studietimme är 45 minuter. Kulturprogram räknas som 
9 studietimmar. 

Det årliga anslaget till studieförbunden fördelas enligt följande: 

Verksamhetsbidrag 

50 % av anslaget fördelas efter relativ andel av det föregående årets antal unika deltagare i 
kommunen. Unik deltagare ges värdet 1. Unik deltagare inom prioriterad målgrupp ges värdet 2. 

Prioriterade målgrupper: 

 Korttidsutbildad deltagare med kortare utbildning än 3-årig gymnasieexamen och som är 
20 år eller äldre under aktuellt år 

 Deltagare med funktionsnedsättning (nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga) 

50 % av anslaget fördelas efter relativ andel av det föregående årets antal studietimmar i 
kommunen. 

För att räkna ut antalet studietimmar används följande omvandlingstabell: 

 

Typ av verksamhet Antal studietimmar 

Studie-/cirkeltimmar 
Annan folkbildning 

Varje genomförd studie-/cirkeltimme räknas 
som 1 timme 

Kulturverksamhet/kulturprogram Varje aktivitet räknas, oavsett längd, som 
9 timmar 

 
Verksamhetsbidraget fördelas proportionellt mellan studieförbunden, baserat på respektive 
studieförbunds rapporterade verksamhet, omräknad enligt ovanstående tabell. Ett studieförbunds 
andel av verksamhetsbidraget motsvarar alltså förbundets andel av den totala genomförda 
verksamheten hos samtliga studieförbund i kommunen samt förbundets andel av det totala antalet 
unika deltagare hos samtliga studieförbund i kommunen. 
 

Redovisning och ansökan 

Redovisning sker i samband med inlämnande av ny ansökan. 

Redovisningen ska bestå av: 

 Förteckning över de arrangemang som skett i kommunen (arrangemangsrubriker som 
beskriver samtliga studiers/kulturprograms innehåll) 

 Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår 

 Årsredovisning 

 Drog- och alkoholplan 

 Lokal verksamhetsplan för kommande år  
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Redovisning och ansökan om bidrag ska ställas till: 
 
Tomelilla kommun 
Kultur- och fritid 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 

 
Redovisning samt bidragsansökan ska vara kultur- och fritid tillhanda senast 30 april. 

Komplettering av bidragsansökningar ska ske inom 30 dagar.  
 
Bidragsansökan inkommen 1-7 dagar för sent, avdrag 10%. 
Bidragsansökan inkommen 8-14 dagar för sent, avdrag 25%. 
Bidragsansökan inkommen 15-21 dagar för sent, avdrag 50%. 
Bidragsansökan inkommen mer än 21 dagar för sent upptages inte till behandling. 
 

Utbetalning av bidrag 

Verksamhetsbidraget utbetalas i juni. 

Bestämmelser om kontroll 

Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande på sätt som kommunen bestämmer. 

 

 


