Studieförbundens gemensamma
överenskommelse om
kulturprogram
Folkbildningsrådets beskrivning av några av villkoren för
kulturprogram i ”Statsbidrag till studieförbund – villkor och
fördelning 2022”:
Ett kulturprogram skall ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/
musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur,
konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet
”Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras som ett (1) kulturprogram även om det innehåller flera medverkande eller olika kulturformer.
”En utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett
visningstidens längd.

Ledare ska
n ha den kompetens som krävs för uppdraget
n vara godkänd av lokal studieförbundsavdelning
n närvara vid och ansvara för programmets genomförande samt dess
rapportering.

Deltagarna ska
n fylla minst 13 år under verksamhetsåret

Kulturprogrammet ska
n framföras inför eller tillsammans med minst fem deltagare utöver medverkande och studieförbundets ledare
n ha sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse
och eftertanke
n utannonseras i förväg
n pågå minst 30 minuter.

Studieförbundens gemensamma tolkningar
och rekommendationer för kulturprogram:
Vid anordnande av kulturprogram måste alltid, förutom kvalitet och innehåll, göras en rimlighetsbedömning av verksamhetens omfattning.
Exempel på detta kan vara att utifrån storlek på samverkansparten,
antal medlemmar samt samverkanspartens samlade folkbildningsverksamhet avgöra vad som kan vara rimlig volym av kulturprogram. Ytterligare en rimlighetsgräns att beakta kan vara bedömning av hur många
likadana arrangemang/kulturprogram som rapporteras som underlag för
statsbidrag.
Kulturprogram bör registreras i nära anslutning till genomförandet.
Utställningar
n En utställning ska vara upplagd så att den kan engagera deltagarna
i minst 30 minuter. För att samma utställning ska kunna rapporteras

som ett nytt kulturprogram på samma plats krävs att det gått ett (1) år
sedan utställningen invigdes.
n Studieförbundets representant ska närvara vid utställningens öppnande. Som deltagare räknas de som närvarar vid öppningen.
n En ny utställning betyder att utställningens innehåll är utbytt i sin
helhet.
n En utställning kan inte visas enbart i förbigående via exempelvis
skyltfönster, anslagstavla, korridor, genomfarter eller liknande. Flera
personer (minst fem) skall kunna vistas på platsen samtidigt. Platsen
skall vara tydligt markerad.
Ett eller flera kulturprogram
n Grunden är att på samma scen under en dag eller en kväll och för
i stort sett samma publik/deltagare rapporteras endast ett kulturprogram som underlag för statsbidrag.
n Olika kulturprogram från samma scen under samma dag/kväll kan
endast rapporteras om det är planerat och utannonserat som skilda
kulturprogram i förväg.
n Det ska då vara minst 30 minuter mellan kulturprogrammen, vända
sig till olika publik/deltagare samt ge tid för byte av såväl publik/deltagare som artister/medverkande på scen.
n Ett kulturprogram på en annan scen inom området kan rapporteras
om samtliga villkor är uppfyllda.
Övrigt
n Information eller marknadsföring, vare sig om den egna verksamheten
eller annat, är inte ett kulturprogram som kan bilda underlag för statsbidrag.
n Aktiviteter som mässor, öppet hus, festivaler, kulturdagar, stadsfester,
marknader och liknande kan inte rapporteras som kulturprogram.
Däremot kan kulturprogram som arrangeras under sådana event rapporteras.
n Kulturprogram i privata bostäder kan endast ske i särskilt motiverade
undantagsfall. Exempel på undantag kan vara en ateljé i en privat
bostad, en hantverkares verkstad i bostaden, författarhem, prästgård
och liknande.

