Förslag till nytt bidragsfördelningssystem för
studieförbunden i Lunds kommun
Bakgrund
I december 2015 fattade staten beslut om nya villkor och fördelningskriterier för statsbidrag
till studieförbunden. Det nya bidragssystemet börjar gälla den 1 januari 2017. Kultur- och
fritidsförvaltningen har i samband med de nya och reviderade bidragsformerna på
förvaltningen även haft för avsikt att se över fördelningen av bidrag till studieförbunden men
har väntat in statens fördelningsmodell. Nu har förvaltningen i samråd med studieförbunden
genom dialogmöten och regelbundna samverkansmöten tagit fram ett förslag till nytt
bidragsfördelningssystem för studieförbunden i Lunds kommun.
Folkbildningsrådets fastställda statsbidragsvillkor och fördelningskriterier innefattar grund-,
organisatoriska- samt verksamhetsvillkor för att erhålla statsbidrag. Det rymmer även
avgränsningar. (Se Bilaga 1)
Det statliga fördelningssystemet är uppdelat i fem delar: organisationsbidrag 10%,
tillgänglighetsbidrag 8%, verksamhetsbidrag studiecirklar 62%, verksamhetsbidrag annan
folkbildningsverksamhet 5% och verksamhetsbidrag kulturprogram 15%.

Förslag
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att statens grundläggande villkor, organisatoriska
villkor, verksamhetsvillkor samt avgränsningar gäller som villkor även i Lunds kommun.
Gällande fördelningsmodellen har förvaltningen i samråd med studieförbunden kommit
överens om en lokal modell som ska ligga till grund för bidragsfördelningen till
studieförbunden i Lunds kommun.
Studieförbunden har föreslagit att organisationsbidraget stryks helt på kommunal nivå och att
de 10% av det totala bidraget istället fördelas på övriga områden på följande vis:


Tillgänglighetsbidrag 9% - Den fasta delen i statsbidragsfördelningsmodellen stryks
och bidraget baseras istället helt på den rörliga delen. Bidragsdelen fördelas enligt
nedan:
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Verksamhetsbidrag studiecirklar 67 % - Hälften av bidraget baseras på antalet
studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där unik deltagare ges värdet 1
och korttidsutbildade deltagare ges värdet 2. Hälften baseras på det senaste årets
slutrapporterade verksamhet (ex 2015) och hälften baseras på ett genomsnitt av de två
senaste årens slutrapporterade verksamhet (ex 2013-2014):

Studieförbunden har själva inte möjlighet att få fram uppgifter om antal korttidsutbildade
nedbruten på kommunnivå, detta är uppgifter som kommunen måste efterfråga genom en
samkörning hos av listor hos SCB.


Verksamhetsbidrag annan folkbildningsverksamhet 7 % - Hälften av bidraget baseras
på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där unik deltagare ges
värdet 1. Hälften baseras på det senaste årets slutrapporterade verksamhet (ex 2015)
och hälften baseras på ett genomsnitt av de två senaste årens slutrapporterade
verksamhet (ex 2013-2014).



Verksamhetsbidrag kulturprogram 17 % - Fördelningen sker utifrån antal
kulturprogram. Hälften baseras på det senaste årets slutrapporterade verksamhet (ex
2015) och hälften baseras på ett genomsnitt av de två senaste årens slutrapporterade
verksamhet (ex 2013-2014).
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Regler för bidragsansökan
För att erhålla bidrag från Lunds kommun skall studieförbunden skicka in
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och uppgifter om styrelsens sammansättning och
revisorer. Detta ska vara insänt till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 maj året efter
verksamhetsårets slut.
Vidare skall studieförbunden tillsammans författa en rapport utifrån sitt arbete med några av
kommunens fokusområden:




Attraktiv och kreativ plats
Inflytande, delaktighet och service
Hållbarhet

Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets
slut.
Övrigt
Vid stora förändringar i verksamheten så som betydande ökningar eller minskningar i
omfattningen ska det enskilda studieförbundet meddela övriga studieförbund samt kultur- och
fritidsförvaltningen detta eftersom det kan komma att påverka bidragsfördelningen.
Efter önskemål från studieförbunden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att bidraget delas
ut halvårsvis istället för kvartalsvis från och med 2017.
Förutom de samrådsmöten kultur- och fritidsförvaltningen och studieförbunden har så skall
även årligt återkommande enskilda dialogmöten införas.
Bilagor
1. Statsbidrag till studieförbund 2017
Villkor och fördelningskriterier
2. Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Svensk författningssamling 2015:218
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