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Regelverk för bidrag till studieförbund

Förslag till beslut
Utbetalningen till studieförbunden för 2011 års verksamhet sker i enlighet med
befintligt regelverk, med undantag av grundbelopp som ej utgår.
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Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över regelverket för bidrag till
studieförbunden i Tyresö inför utbetalning för 2011 års verksamhet.
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Nuvarande regelverk
Senaste utbetalning till studieförbunden gjordes år 2010 för 2009 års
verksamhet. Tyresö kommuns bidragsregler för studieförbund såg då ut på
följande sätt1:
Bidraget bestod dels av ett grundbelopp med viss procent på föregående års
bidrag (50%) och dels av ett bidrag per studietimme i cirklar och annan
verksamhet som graderades i tre nivåer:
1. Högsta bidragsnivå gavs för studietimmar med invandrare,
handikappade och arbetslösa
2. Mellannivån gavs för studietimmar i ämnesområdena 0 och 2-8
3. Lägre prioritet var studietimmar i ämnesområdena 1 och 9.
Huvudämnesgrupper i STUV-systemet (enligt klassificeringen från år 2004)
Ämnesnivå
Kategori
0
Allmän utbildning
1
Pedagogik och ledarutbildning, lägre prioritet
2
Humaniora, språk och konst
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel,
administration
4
Naturvetenskap, matematik och data
5
Teknik
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
8
Tjänster
9
Okänd – övriga ämnen, lägre prioritet

Konsekvensbeskrivning av förslaget till nya bestämmelser
Utbetalningen för 2011 års verksamhet, som kommer att ske våren 2012,
föreslås ske i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbelopp
som inte utgår. På så sätt erhåller förbunden bidrag för den faktiska
verksamheten under år 2011.

1

Se regelverk för bidrag till studieförbunden i sin helhet i bilaga.
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I syfte att göra en jämförelse mellan de nuvarande reglerna och de föreslagna
bestämmelserna har en beräkning gjorts på bidragen år 2010. Den beräkning
som bifogas är en simulering, så kallad ”skuggberäkning”, av hur 2010 års
utbetalning hade fallit ut om de nya bestämmelserna varit gällande (se
”Skuggberäkning år 2010” i bilaga).
De belopp som används vid ”skuggberäkningen” är:
16,00 kronor för oprioriterad verksamhet
29,50 kronor för verksamhet på normal nivå
48,00 kronor för prioriterad verksamhet.

