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Region Skånes modell för verksamhetsbidrag till
studieförbundens regionala verksamheter i Skåne
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi och kulturpolitiska mål

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 syftar till att
skapa en bred samsyn kring en gemensam målbild för Skåne.
Kulturpolitiken lyfts fram som viktig för utvecklingen av Skåne:
”En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med starkt kulturliv, föreningsliv
och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsbygget.”
I Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 anges mål och strategier för
regionens långsiktiga kulturpolitik, som även innefattar studieförbunden.
Region Skåne ska verka för ett ökat konst- och kulturutbud av hög kvalitet i
Skånes kommuner samt bidra till att kultur är tillgänglig i hela Skåne. Detta
förutsätter en väl fungerande kulturell infrastruktur och ett flöde mellan
olika konstnärliga och kulturella verksamheter.
Fler människor ska oavsett individuella och geografiska förutsättningar ha
tillgång till ett brett och varierat utbud. Kanaler för påverkan, en ökad
brukardialog samt bättre möjligheter till eget skapande ska fortsätta
utvecklas.
Statliga syften för folkbildningen

Studieförbunden har till syfte att stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin. De bidrar till att göra det möjligt för
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att
delta i samhällsutvecklingen, liksom till att utjämna utbildningsklyftor
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och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Syftet är också
att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Syftet med det regionala verksamhetsbidraget är att utgöra ett stöd för
studieförbundens regionala infrastruktur och främja förutsättningar för
utveckling inom överenskomna fokusområden.
Utöver detta ska ge respektive studieförbund möjlighet till tydligare profil
utifrån sina respektive värdegrunder, i kombination med brett förankrade
kulturpolitiskt centrala mål.
Villkor och definitioner

För att komma ifråga för regionalt verksamhetsbidrag ska studieförbundet:
 vara godkänt för statsbidrag av Folkbildningsrådet
 ha distrikt i Skåne eller motsvarande regionalt organ med egen
styrelse
 ha regional verksamhet som ger både regionala och lokala effekter
i Skåne.
Med regional verksamhet avses verksamhet som studieförbundsdistriktet
eller motsvarande regionalt organ har genomförandeansvar för, vilket
medför ansvar för verksamhets- och ekonomisk redovisning, uppföljning
och utvärdering.
Fördelning och fastställande av anslag

Kulturnämnden avsätter i budgeten en bidragsram för studieförbunden.
Anslaget fördelas mellan de tio studieförbunden genom en
basfinansieringsdel på 76 % och en utvecklingsdel på 24 %.
Basfinansieringen, 76 % av de totala anslaget, ska garantera att
studieförbunden kan bedriva en kontinuerlig verksamhet på regional nivå.
Basfinansieringen baseras på den volym som studieförbunden på lokal nivå
genomför och utgår från studieförbundets relativa andel av totalt rapporterad
verksamhet för Skåne, uttryckt i studietimmar. Beräkningen bygger på de
två senast kända åren före periodens början. Ny beräkning görs årligen.
(exempel: 2014 års verksamhetsbidrag baseras på verksamhet genomförd
2011 och 2012).
Resterande anslag (24 %) går till utveckling kopplat till kulturplanen. Det
innebär att hur denna del av bidraget ska fördelas kan förändras över tid (vid
ny kulturplan 2016 t.ex.). Bidraget fördelas enligt tre parametrar som
tillsammans ger en kvalitativ mätning av studieförbunds-verksamheten:
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8 % fördelas till respektive studieförbundens utifrån deras relativa
andel av verksamhet fördelad efter volym per kommun (beräknat på
studietimmar de två senast kända åren före periodens början).
I kulturplanens övergripande mål står det att alla ska ha möjlighet
att ta del av Skåne kulturliv och kulturupplevelser samt att kultur är
tillgänglig i hela regionen.



8 % fördelas till respektive studieförbund utifrån deras relativa
andel av sammanlagt antal unika deltagare i åldern 15-24 år i
studiecirkel i de skånska kommunerna (det senast kända året).
Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på målgruppen barn
och unga.



8 % fördelas till respektive studieförbunds utifrån deras relativa
andel av resterande antal unika deltagare (utöver de i åldern 15-24
år) i studiecirkel i Skåne (det senast kända året).
I kulturplanens övergripande mål står det att alla ska ha möjlighet
att ta del av Skåne kulturliv och kulturupplevelser samt att kultur är
tillgänglig i hela regionen.

För ovanstående tre parametrar räknas endast verksamheten i de skånska
kommuner som fördelar kommunala bidrag till studieförbunden. Siffrorna
som ligger till grund för uträkningarna hämtas från SCB och Folkbildningsrådet. Unika deltagare räknas enligt Folkbildningsrådets regler och åldersintervall 15-24 år.
Dialog och uppföljning - lärande och utveckling

Utöver själva fördelningsmodellen kopplas årliga enskilda överläggningar
mellan kulturnämndens förvaltning, Kultur Skåne, och representanter från
respektive studieförbund. Dessa ska äga rum under perioden februari-mars.
Detta för att ge tillfälle till fördjupade diskussioner kring kvalitet och
fortsatt utveckling kopplat till kulturplanen. Studieförbundens
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser ligger till grund för dessa
samtal.
Verksamhetsplanen ska tydligt beskriva önskade effekter (regionalt och
lokalt) som man vill uppnå inom de kulturpolitiskt motiverade delarna
och den profilerade kultur- och bildningsverksamheten.
Verksamhetsberättelsen ska beskriva måluppfyllelse i förhållande till
villkor för verksamhetsbidrag och verksamhetsplan och en beskrivning av
hur man arbetar med att utveckla kvaliteten i verksamheten.
Därutöver sker en extern uppföljning årligen med inriktning på mål enligt
aktuell regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Syftet med
uppföljningen är att främja utveckling och lärande. Vilket mål i aktuell
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kulturplan som ska belysas bestäms inför varje år, i samråd mellan
kulturnämnden och studieförbunden. Gemensam återkoppling sker under
december månad varje år.
Villkor för verksamhetsbidrag

För studieförbund som beviljats verksamhetsbidrag gäller följande:
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Villkor för verksamhetsbidrag ska upprättas.
Utbetalning av beräknat anslag sker kvartalsvis.
En korrigering av uträkningen av unika deltagare genomförs under
året och justeras under någon av de två sista utbetalningarna under
året.
Den ekonomiska redovisningen ska innehålla en särskild
resultaträkning för den verksamhet som genomförts i Skåne.
Studieförbund som mottar regionalt anslag ger Region Skåne rätt att
företa revision. Efter begäran ska de uppgifter och verifikationer
lämnas som Region Skåne behöver för sin granskning och vidare
ställningstagande. Brister i överenskommen måluppfyllelse kan
medföra reducerat anslag.

