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Uppföljning av studieförbundens redovisade kulturprogram
2008 gjorde kulturförvaltningen en granskning av hur studieförbunden i
Luleå kommun redovisar sina kulturprogram för verksamhetsåret 2007.
Folkbildningsrådet har definierat ett kulturprogram såsom en verksamhet
eller produktion som framförs eller redovisas inför publik och som har en
sådan utformning i tid och rum att närvaro, delaktighet, upplevelse och
eftertanke skapas.
Folkbildningsrådet har satt upp tydliga regler för vad som får räknas som ett
kulturprogram.
Det är: föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans,
utställningar, litteratur, konst/konsthantverk, tvärkulturellt.
Även om man uppfyller programkriteriet så finns ytterligare ett regelverk för
att ett program skall vara stadsbidragsberättigat. Dessa är:
Kulturprogrammet måste pågå mer än 30 minuter
Kulturprogram kan inte ges på distans
Studieförbundet måste ha anordnaransvaret
En företrädare för studieförbundet skall närvara
Ett sammanhållet program som vänder sig till en publik skall redovisas som
ett program. För att redovisas som olika arrangemang under samma dag skall
programmet vara tydligt avgränsat i tid och rum och de skall också vara
planerade och annonserade som olika program
Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett
visningstidens längd
Vid granskningen 2008 gjordes 274 nedslag av feltolkning av regler.
Det fördelade sig enligt följande:
Medlemsmöten
16
Studiebesök/resor
17
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Utställningar
Sammanhållna program
Anordnaransvar
Öppet hus
Arrangemang mindre än 30 min
Dubbelbokning

96
110
10
12
11
2

På våren 2008 inbjöd kulturförvaltningen alla studieförbunden till en
seminariedag där vi diskuterade regelverket för kulturprogram. En
representant från Folkbildningsrådet deltog också vilket gjorde att vi fick
entydiga svar på alla frågeställningar.
En uppföljning av kulturprogramsredovisningen har gjorts under år 2009.
Glädjande kan noteras att de flesta frågetecknen har rätats ut. Den interna
kontrollen hos studieförbunden själva har förmodligen också ökat.
Studiefrämjandet och Medborgarskolan har redovisat fel, som har rättats till
av den interna kontrollen.
Dock finns det enstaka bokförda kulturprogram som det fortfarande finns
frågetecken kring. Det handlar i dessa fall om:
Informationer från olika avsändare:
Försäkringsbolag, Landstinget, SOS alarmering, ”Information om
hörselproblem”, ”Information till tonåringar”, Lägerskola, Bad- och
simundervisning, Upplevelser på badhuset, Idrott/övningar, Spel och
övningar i naturen, Kul med frågor och svar, Vi lär oss åka båt, Socialt arbete,
På fängelset
Dialogen för att räta till felaktigt redovisade kulturprogram tar
kulturförvaltningen direkt med respektive studieförbund.
Det är viktigt att veta att kulturprogrammen utgör en väldigt liten summa
pengar av det totala studieförbundsbidraget. I år är volymbidraget (där
kulturbidragsdelen ingår) totalt på 244 100 kr. Fördelningsgrunden är antalet
studietimmar som totalt är 94 425. Kulturprogrammen redovisade för år 2008
är 13 820 studietimmar (7.3 x 1 893 tim). Detta ger ett bidrag med 2,59
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kr/studietimme. Så ur ekonomisk synpunkt är det mycket små summor det
handlar om.
Förvaltningens förslag till beslut
- I och med denna redovisning har kulturförvaltningen fullföljt den
internkontrollplan som fastställts av kulturnämnden.
Ärendet överlämnas direkt till kulturnämnden för beslut.
__________
Kulturnämndens beslut
- i och med denna redovisning har kulturförvaltningen fullföljt den
internkontrollplan som fastställts av kulturnämnden.
__________
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