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Bestämmelser om bidrag till studieförbund;
antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 110. Gäller från och med 1 januari
2021.
1§

Villkor

Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars
centrala organisation är godkänd som bidragstagare av Folkbildningsrådet. Endast den
verksamhet som bedrivs inom Laholms kommun och som riktar sig till medlemmar i
kommunen är berättigad till stöd.
2§

Bidragets syfte

Syftet med att ge kommunala bidrag till studieförbunden i Laholm ansluter till statens fyra
syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:





stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 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

Utöver statens fyra syften är kommunens inriktning att det kommunala bidraget till
studieförbunden ska:


användas för lokal verksamhet inom Laholms kommun i form av studiecirklar,
kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.



särskilt stödja den verksamhet som bidrar till att förverkliga Laholms kommuns
kulturpolitiska mål.

3§

Fördelningsmodell

Fördelningen baseras på volymmått. Vid beräkning av dessa mått gäller samma villkor som
Folkbildningsrådet fastställt för statsbidrag till studieförbund. Summan för det kommunala
stödet fastställs årligen av kultur- och utvecklingsnämnden i samband med budgetarbetet.
Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:
Organisationsbidrag
Tillgänglighetsbidrag
Verksamhetsbidrag/studiecirkel
Verksamhetsbidrag/annan folkbildningsverksamhet
Verksamhetsbidrag/kulturprogram
1

10 procent
8 procent
62 procent
5 procent
15 procent

Organisationsbidrag
Bidraget fördelas mellan de studieförbund som vid slutrapportering av verksamheten två år
före bidragsåret redovisade minst 2 000 studietimmar och minst 100 unika deltagare.
Respektive studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av det
antalet unika deltagare i studiecirkel senast slutrapporterade verksamhetsår.
Tillgänglighetsbidrag
Bidraget fördelas på verksamhet där deltagare med funktionsnedsättning haft behov av
förstärkta pedagogiska insatser. Detta gäller i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet
och kulturprogram och endast i de fall det inneburit merkostnader.
Tillgänglighetsbidraget fördelas enligt följande:
41 procent fördelas efter antal timmar där förstärkta insatser gjorts i studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet,
41 procent fördelas efter antal deltagare för vilka förstärkta insatser gjorts i studiecirkel och
annan folkbildningsverksamhet, och
18 procent efter antal kulturprogram där förstärkta insatser gjorts.
Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet senast slutrapporterade verksamhetsår och
hälften på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet två år dessförinnan.
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget gäller för studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet samt
kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den
totala verksamheten av respektive slag. En deltagare kan under aktuellt år räknas som unik
deltagare endast en gång i studiecirkel respektive en gång i annan folkbildningsverksamhet.
Detta gäller oavsett hur många verksamheter individen deltagit i.
Verksamhetsbidrag/studiecirkel
Av statsbidraget avsätts 62 procent för studiecirklar. Fördelning inom verksamhetsformen
studiecirkel sker enligt följande: 25 procent på timmar och 25 procent på antalet deltagare
senast slutrapporterade verksamhetsår samt 25 procent på timmar och 25 procent på
medelvärdet av antalet slutrapporterade deltagare de två åren dessförinnan1. Unik deltagare
ges värdet 1 och korttidsutbildad2 unik deltagare ges värdet 2. Bidraget omfördelas varje år.
Verksamhetsbidrag/annan folkbildningsverksamhet
Av statsbidraget avsätts 5 procent till annan folkbildningsverksamhet. Fördelning inom
verksamhetsformen annan folkbildningsverksamhet sker enligt följande: 25 procent på
timmar och 25 procent på antalet deltagare senast slutrapporterade verksamhetsår samt 25

Räkneexempel: 2020 års bidrag baseras på 25 % timmar och 25% deltagare år 2019, samt 25% timmar och 25%
deltagare på medelvärdet av år 2017 och 2018.
1

Med korttidsutbildad deltagare avses deltagare som har lägre än 3-årig gymnasieexamen samt är 20 år eller äldre
under aktuellt år.

2

2

procent på timmar och 25 procent på medelvärdet av antalet slutrapporterade deltagare de två
åren dessförinnan. Unik deltagare ges värdet 1. Bidraget omfördelas varje år.
Verksamhetsbidrag/kulturprogram
Av statsbidraget avsätts 15 procent till kulturprogram. Fördelningen sker utifrån antal
kulturprogram: 50 procent på antal arrangemang senast slutrapporterade verksamhetsår samt
50 procent på medelvärdet av antalet arrangemang de två åren dessförinnan Bidraget
omfördelas varje år.
4§

Lokaler

Kommunens bokningsbara lokaler upplåts hyresfritt till studieförbundens
cirkelverksamhet. I övriga fall, t.ex. vid kulturarrangemang, tillämpas taxa 1.
Fördelningen av lokaler enligt ovan sker i förhållande till studieförbundens
verksamhetsvolym.
5§

Beslutande myndighet

Frågor om bidrag enligt dessa bestämmelser prövas av kultur- och
utvecklingsnämnden.
6§

Redovisning

Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår skall vara kultur- och
utvecklingsnämnden tillhanda senast den 1 januari. Med ansökan skall bifogas
kortfattad redogörelse för planerad verksamhet.
Studieförbunden skall till kultur- och utvecklingssnämnden senast den 1 maj efter
avslutat verksamhetsår inlämna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt
revisionsberättelse.
Studieförbund skall på begäran av kultur- och utvecklingsnämnden lämna de
uppgifter och verifikationer som nämnden behöver för utvärdering och granskning
av verksamheten.
Bidrag lämnas inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel.
7 § Utbetalning
Bidraget betalas ut i sin helhet i juni månad.
8 § Återkrav
Laholms kommun kan besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalat stöd om
studieförbundet lämnat oriktiga eller felaktiga uppgifter eller då stödet inte använts för de
villkor och syften det beviljats för. Genom att ta emot stödet accepteras detta villkor.
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