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Datum

2008-08-25
Kultur- och fritidsförvaltningen

REGLER FÖR FÖRDELNING AV BIDRAG TILL
STUDIEFÖRBUNDEN I ÖRKELLJUNGA KOMMUN fr.o.m. år
2009
Ikraftträdande av handlingar
Detta reglemente träder i kraft 2009-01-01 enligt beslut i
kommunfullmäktige 2008-08-25, § 104.

Syfte
Kommunens övergripande syfte med bidragen till studieförbundens lokala
verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja en verksamhet som:










gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt
eller kulturellt arbete
utjämnar utbildningsklyftor i samhället
prioriterar de personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt
missgynnade
bidrar till att stärka demokratin
bidrar till att bredda kulturintresset i samhället, ökad delaktighet i
kulturlivet, kulturupplevelser och eget skapande
bidrar till ett levande ideellt kulturarbete och en rik amatörkulturverksamhet
samt att utrymmet för unga kulturuttryck och unga utövare ökar
upptäcker, brukar och vårdar kulturarvet
höjer kunskaps- och utbildningsnivån
medverkar till att utveckla kommunen

Fördelningsmodell
Grundbidrag (90 % av den totala bidragssumman)
Respektive studieförbunds genomsnittliga andel av


totalt utbetalt kommunalt bidrag under de två föregående åren adderas och
divideras sedan med 2. Man får då en genomsnittsfaktor som används för
beräkning av grundbidraget. Underlag för bidrag 2009 är genomsnittlig
andel av bidragen 2007 och 2008. Grundbidraget ligger fast i två år och
omfördelas vartannat år. För bidrag 2011 bildar genomsnittlig andel av
totalt bidrag för 2009 och 2010 underlag.
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Projektstöd/Utvecklingsbidrag (10 % av den totala bidragssumman)
Rörligt bidrag som fördelas i förhållande till den totala statsbidragsberättigade
verksamheten, i form av studiecirklar, kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet, som respektive studieförbund genomfört under det senast kända året
med speciell inriktning mot ungdomar. För att verksamheten skall betraktas som
ungdomsinriktad skall minst hälften av deltagarna vara under 25 år.
En förutsättning för utbetalning av bidraget är att denna verksamhet redovisas på
kommunnivå.
Den totala statsbidragsberättigade verksamheten, som framgår av STUV-listan, är
summan av antalet studietimmar i alla tre verksamhetsformerna:
 Studiecirkelverksamhet (antalet studietimmar x 1,0)
 Kulturprogramverksamhet (antalet kulturarrangemang x 7,3)
 Annan folkbildningsverksamhet (antalet studietimmar x 0,5)
Senast kända år = senast redovisat år, d.v.s. för 2009 är 2008 senast redovisat år
osv.

Uppföljning/utvärdering
Studieförbunden skall till kommunen överlämna ekonomisk redovisning samt
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som tydligt visar genomförd respektive
planerad verksamhet inom kommunen. Sammanställning på blanketten ”Ansökan
om kommunalt studieförbundsbidrag”, utarbetad av Skånes Bildningsförbund, är
önskvärd men ej nödvändig, förutsatt att alla uppgifter framgår tydligt av
materialet. Redovisning av verksamhet med ungdomsinriktning redovisas på
blankett som tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen eller annat separat
blad där uppgifterna tydligt anges.
Studieförbundets aktuella adress, kontaktperson/kontaktpersoner samt post- eller
bankgiro skall alltid tydligt anges.
Bidraget gäller för det verksamhetsår under vilket det betalas ut och redovisningen
skall gälla föregående år. Om ingen verksamhet redovisas för
föregående år utbetalas inget bidrag.
Handlingarna skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den
15 maj. Utbetalning sker i juni.

Dialog
Kommunen sammankallar årligen studieförbunden till samtal om folkbildningsverksamheten i kommunen.

