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2020-08-04

Regelverk för stöd till studieförbund

Syfte
Kommunens övergripande syfte med stödet till studieförbundens lokala
verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja en verksamhet som:

 gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt,
fackligt eller kulturellt arbete

 utjämnar utbildningsklyftor i samhället
 prioriterar de personer som är utbildningsmässigt, socialt eller

kulturellt missgynnade
 bidrar till att stärka demokratin
 bidrar till att bredda kulturintresset i samhället, ökad delaktighet i

kulturlivet, kulturupplevelser och eget skapande
 bidrar till ett levande ideellt kulturarbete och en rik

amatörkulturverksamhet samt att utrymmet för unga kulturuttryck
och unga utövare ökar

 upptäcker, brukar och vårdar kulturarvet
 höjer kunskaps- och utbildningsnivån
 medverkar till att utveckla kommunen

Fördelning
Stödet bygger på volym (studietimmar inom studiecirkel och annan
folkbildning och antal arrangemang.) där 80 % av stödet ges baserat på
verksamhet och 20 % av stödet utgörs av en extra satsning, i nuläget en
satsning på verksamhet för barn och unga.

Stöd baseras på senast slutrapporterade verksamhetsår. Uppgifter för
ansökan av stöd rapporteras in till e-tjänst senast 1 maj året efter
bidragsgrundande år. Utbetalning sker i juni.

Örkelljunga kommun kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget
om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
förorsakat att det stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Kommunen önskar ta del av studieförbundets verksamhet i kommunen.
 Antal delaktiga barn -och ungdomar i åldern 6–24 år studiecirkel,

resp. annan folkbildningsverksamhet. resp. arrangemang.
 Antal studietimmar inom studiecirkel i kommunen generellt
 Antal studietimmar inom annan folkbildning i kommunen generellt
 Antal arrangemang i kommunen generellt
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Samt
En rapport av studieförbundens verksamhet inom kommunens
föreningsliv eller organisation resp. egen verksamhet.

 Hur många studietimmar har studieförbundet som huvudarrangör?
 Hur många studietimmar har en annan huvudansvarig organisation

och vilka organisationer/föreningar är det?

Samt
En ekonomisk redovisning.

 Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till kommunens
föreningar och organisationer.


