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Kulturförvaltningen
Bestämmelser för Malmö stads stöd till studieförbunden
Fastställda av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 och 2014-05-28
Målsättningar

Malmö stads stöd syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och
kulturverksamhet av god kvalitet för malmöborna.
Malmö stads stöd utgår från de syften som folkbildningsförordningen anger för det statliga
stödet till studieförbunden:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för 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
Prioriterade områden inom verksamheten i Malmö är följande:
•

Studieförbunden ska vara en arena för demokratiska möten, genom att de:
- arbetar med en tydlig, idémässigt förankrad profil.
- bemöter alla på ett likvärdigt och inkluderande sätt.
- verkar för jämställdhet.
- är lyhörda för människors behov och ge möjlighet till personlig utveckling.
- inkluderar det mångkulturella Malmö.
- sprider kunskap om demokratiska värderingar och arbetssätt.
- erbjuder lokaler och mötesplatser för kultur, skapande och
samhällsengagemang.
- skapar förutsättningar för möten mellan människor och utvecklar former för
samverkan mellan aktörer inom olika områden.
- stödjer och stimulerar processer och organisationer som aktivt arbetar för att
öka samhällsengagemanget.

•

Studieförbunden ska särskilt arbeta för att engagera deltagare i socioekonomiskt
svaga områden i Malmö. Syftet är att utjämna och kompensera för ojämlikheter i
fråga om folkhälsa, utbildning, sysselsättning och integration i samhället samt i
deltagandet i kulturlivet och i folkbildningen.

•

Studieförbunden ska, genom sin samlade verksamhet, erbjuda bildning tillgänglig
för alla Malmöbor. Det ska ske genom att studieförbunden sammantaget:
- anordnar studieverksamhet och program med stor bredd och med geografisk
spridning i Malmö.
- erbjuder verksamhet i varierande former, anpassad till olika målgrupper.
- sänker trösklarna till bildning och kultur och arbetar för ett vidgat deltagande.
- inkluderar det unga Malmö och möter ungas nya intressen och arbetssätt.
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-

erbjuder öppen, offentlig verksamhet i form av kurser, skapande verksamhet
och program.
erbjuder en hög andel verksamhet som är kostnadsfri för deltagarna.
är ett stöd för föreningslivet i Malmö och bistår föreningar och grupper med
kompetens, rådgivning och andra resurser i genomförandet av studiecirklar
och andra arrangemang.
är en aktiv del av kulturlivet i Malmö genom verksamhet med musikgrupper,
andra skapande kulturaktiviteter och kulturarrangemang.

Malmö stads stöd ges endast för verksamhet som bedrivs i Malmö och endast för
folkbildningsverksamhet som berättigar till statsbidrag. Stöd ges inte för verksamhet som
omfattas av aktivitetsbidrag från Malmö fritidsnämnd.
Fördelning av stöd

•

Basstöd. 5% av stödet fördelas med lika belopp till samtliga förbund som uppfyller
nedan angivna krav. Minimikraven måste även uppfyllas för att få stöd i övrigt.
För att erhålla stöd ska studieförbundet:
- vara godkänt och erhålla statsbidrag av Folkbildningsrådet.
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Malmö, i linje med de målsättningar
som anges i bestämmelserna.
- ha ett bemannat kontor och verksamhetslokaler i Malmö.
- vara synligt och tillgängligt för Malmöborna, genom aktuell och utåtriktad
information om den verksamhet man bedriver i Malmö, i egen regi och i
samarbete med andra parter.
- delta i gemensamma möten mellan studieförbunden i Malmö, för avstämning
och ömsesidig information samt egenkontroll.
- lämna in ansöknings- och redovisningsunderlag enligt anvisningar.

•

Grundstöd/utjämningsstöd. 65% av stödet fördelas utifrån ett genomsnitt av
studieförbundets procentuella andel av grundstöd, stöd för spridning och omfattning
samt målgruppsinriktat stöd de tre senaste åren.

•

Stöd för spridning och omfattning. 25% av stödet fördelas utifrån uppgifter om
deltagare och verksamhet i Malmö de två senaste åren, enligt statistik från SCB.
- 15% fördelas utifrån andelen unika deltagare i studiecirkel
- 10%: fördelas utifrån andelen deltagartimmar i studiecirkel

•

Målgruppsinriktat stöd. 5% fördelas utifrån andelen unika deltagare i studiecirkel,
bosatta i särskilt angivna, socioekonomiskt prioriterade områden i Malmö, beräknat
på deltagaruppgifter från de två senaste åren. Aktuella geografiska delområden listas i
bilaga till bestämmelserna.

Ansökan och redovisning

Ansökan ska inlämnas senast 1 september året före verksamhetsåret. Redovisning ska
inlämnas senast 15 maj året efter verksamhetsåret. Beräkningsgrunden inkluderar året före
det aktuella verksamhetsåret. Stödet utbetalas kvartalsvis. Vid andra kvartalsutbetalningen
regleras utbetalningen av stödet för spridning och omfattning samt målgruppsinriktat stöd,
när statistik för föregående år är slutredovisad.
•

Ansökan respektive redovisning av verksamhetsstöd ska omfatta:
- information om de punkter som utgör krav för basstöd.
- övergripande prioriteringar inom verksamheten i Malmö.
- redogörelse för hur studieförbundet arbetar med att engagera deltagare
inom prioriterade geografiska områden i Malmö.
- organisationens verksamhetsplan, årsredovisning med
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
- informationsmaterial.

Verksamhetsstatistik inhämtas i första hand från SCB. På begäran ska studieförbunden
lämna kompletterande information om verksamhetsstatistiken.
•

Redovisningen av verksamhetsstödet ska även innehålla information som bidrar till
en samlad bild av bredden och omfattningen av studieförbundens verksamhet i
Malmö. Denna del av redovisningen kan varje år ha fokus på någon eller några
områden, enligt särskilda anvisningar.
Det kan t ex gälla:
- ideell studieverksamhet
- programförd studieverksamhet
- kulturprogram
- kommunikation/marknadsföring
- samarbeten och samarbetsparter, bl a inom föreningslivet
- var verksamheten bedrivs i Malmö
- fördjupning kring målgrupper och deltagare (ålder, kön, bakgrund mm)
- insatser för ökad jämställdhet

Stöd som beviljats på grundval av gravt felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan
medföra återbetalningsskyldighet. På begäran ska erforderliga handlingar, t ex bokföring,
ställas till förfogande för granskning av kulturnämnden eller stadsrevisionen.
Dialog

Malmö stads stöd till studieförbunden i Malmö ska bygga på dialog, med återkommande
möten mellan förvaltningen och de enskilda förbunden. Vid behov kan möten med samtliga
studieförbund sammankallas. Studieförbunden har möjlighet att utse en referensgrupp med
några representanter, som en kontaktlänk och ett diskussionsforum med förvaltningen och
kulturnämnden.

Bilaga 1. Lista över prioriterade geografiska delområden

(i alfabetisk ordning)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Almhög
Almvik
Annelund
Apelgården
Augustenborg
Bellevuegården
Gullvik
Gullviksborg
Heleneholm
Hermodsdal
Herrgården
Hindby
Holma
Kastanjegården
Kirsebergsstaden
Kroksbäck
Kryddgården
Lindeborg
Lindängen
Lorensborg
Lönngården
Norra Sofielund
Nydala
Oxievång
Persborg
Segevång
Södervärn
Södra Sofielund
Törnrosen
Värnhem
Västra Kattarp
Västra Söderkulla
Örtagården
Östra Söderkulla

