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Normer för bidrag till de lokala studieförbunden
Bakgrund
Karlshamn kommun arbetar för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ekonomiska, ekologiska,
sociala och kulturella aspekter. Det övergripande målet är att skapa en attraktiv kommun där
människor vill och har möjlighet att bo, verka och må bra. För att nå dit har kommunfullmäktige
antagit olika politiska program. Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun
bygger på bland annat det kulturpolitiska – folkhälsopolitiska – demokrati – skärgårds – och
landsbygdsprogrammet. För att förbättra möjligheterna till ökad verksamhet bör nuvarande
fördelningssats mellan grundbidrag (85%) och volymbidrag (15%) förändras.

Kulturnämndens bidrag till studieförbunden syftar till att:
• stödja medborgarnas möjlighet till bildning, utbildning, självtillit och
delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv
• främja utbyte av erfarenheter och idéer över språk och nationsgränser
• stödja verksamhet med deltagande av personer med olika funktionshinder
• ge möjlighet till egen skapande verksamhet och främja kontakt mellan
människor
• främja ungdomars möjligheter till ett aktivt deltagande
• verksamheter utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och
behov
• stödja verksamhet som erbjuder alternativ till drogmissbruk

Formella krav
För att ett studieförbund ska vara berättigad till bidrag gäller att:
• verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun
• studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla
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• studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan med
utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på det sätt
som kulturnämnden beslutar.
Verksamhet, som annan huvudman än studieförbunden har ansvar och uppbär
statsbidrag för, ska inte vara bidragsberättigad t ex:
• grund - och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning
• verksamhet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
• verksamhet inom migrationsverkets ansvarsområde
• svenska för invandrare
Studieförbunden ansvarar för internkontroll och för att verksamhet som bedrivs med stöd av och
rapporteras som grund för bidraget följer folkbildningsrådets kriterier och studieförbundets interna
mål och syften.

Bidragsformer
Bidrag utgår i två former;
• grundbidrag (bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av
föregående års totala bidragssumma)
• verksamhetsbidrag (bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret)

Fördelningsmodell
Som bidragsunderlag används fördelningsmodellen; studietimmar. Underlaget
gäller det senaste årets redovisning utifrån Folkbildningsrådets databas.
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