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Avskrift 
 

Regler för kommunbidrag till studieförbunden i 
Perstorps kommun 

 
 
1. MÅLSÄTTNING 

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet 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 folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete. 
 
Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete. 
 

 
 
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Kommunbidrag utgår till i kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
organisation godkänts för erhållande av statligt bidrag av Folkbildningsrådet. 
 
Bidrag utgår i form av generellt stöd och utbetalas per kalenderår. 
 
Den totala bidragssumman fastställes av SKF-nämnden. 
 

 
 
3. FÖRDELNING AV BIDRAGSSUMMAN 

Av den totala bidragssumman erhåller varje studieförbund en procentuell 
andel. Denna andel beräknas på de tre senaste årens erhållna kommunbidrag 
och skall gälla för tre år framåt. Detta gäller under förutsättning dels att 
respektive studieförbund till kommunen inlämnar begärda handlingar, dels att 
respektive studieförbunds verksamhet i stort förväntas få samma omfattning 
som den hittills bedrivna verksamheten. Vid större förändringar av ett 
studieförbunds verksamhet kan kommunbidraget omprövas under pågående 
treårsperiod. 
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4. ANSÖKAN OCH REDOVISNING 
Slutlig ansökan och redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för 
avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande år skall 
inlämnas senast den 30 november. 
 
Bidragsansökan och redovisning lämnas på av kommunen fastställd blankett 
och undertecknas av avdelningens ordförande och revisor. 
 
För avdelning och verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall 
vara så utformade att verksamheten i kommunen klart framgår. 

 
 
 
5. UTBETALNING AV BIDRAG 

Bidrag utbetalas senast den 15 februari dock krävs att redovisning lämnats 
enligt punkt 4. 
 
 
 

6. BESTÄMMELSER ANGÅENDE KONTROLL 
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och redovisningshandlingar till förfogande på sätt som kommuner bestämmer. 
 
 
 

7. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 
Utvärdering skall ske under det tredje året och då omfatta de två första årens 
verksamhet. I utvärderingen skall bl.a. följande granskas: 
 
* Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunala mål? 
 
* Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utveckling av innehållet i 
 verksamheten? 
 
* Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum? 
 
* Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelat på ämnesområden? 
 
* De samlade resursernas användning till verksamhet respektive 
 administration. 
 
* Har nya former för verksamheten prövats? 
 
* Utvärderingen bör också ta hänsyn till den utvärdering och uppföljning som 
 Folkbildningsrådet gör. 
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8. UTVÄRDERINGSRESULTAT 
Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtaglig och varaktigt och inga 
påvisbara kvalitetsförbättringar skett är det rimligt att stödet minskar. Dessa 
då frigjorda medel bör föras över till de studieförbund som ökat i verksamhet 
eller kvalitet. 
 
 
 

9. ÖVRIGT 
Första bidragsår enligt dessa regler är 1993. Utbetalning av bidragen detta år 
skall ske senast den 1 augusti. 
 
Tolkning av dessa regler skall göras av SKF-nämnden efter samråd med 
studieförbunden. 
 
 

 
 

 


