REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND I VANSBRO
KOMMUN
§1

Bidragsmottagare

Bidrag utgår till inom Vansbro kommun verksamma studieförbund vars centrala organisation
erhåller statligt bidrag från Folkbildningsrådet. Studieförbund som erhåller kommunbidrag
skall ha ansvarig styrelse och en ekonomisk redovisning som följer gällande bestämmelser i
bokföringslagen. Bidrag utgår endast till studieförbund som har verksamhet i kommunen vid
utbetalningstillfället eller genom verksamhetsplan visar att verksamheten kommer att
genomföras under pågående verksamhetsår.

§2

Syfte

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att i demokratiska
former bedriva och främja folkbildning av god kvalitet i kommunen.
Bidraget syftar vidare till:
att genom studieförbundens verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

§3

Bidragsmodell

Det kommunala anslaget till studieförbunden delas i ett grundbidrag och ett volymbidrag. Av
bidragsbeloppet avsätts 75% till grundbidrag och 25% till volymbidrag.
Grundbidraget fördelas utifrån studieförbundets procentuella andel av föregående två
års totala bidrag till studieförbunden.
Volymbidraget beräknas på det senast redovisade verksamhetsårets deltagartimmar.
Basen för studieförbundets verksamhet på nationell nivå är studiecirkeln, där minst
hälften av studieförbundets verksamhet i form av deltagartimmar ska utgöras av
studiecirkelverksamhet. På kommunal nivå innebär detta att proportionerna kan se
annorlunda ut och att studiecirkelverksamheten medges ha mindre omfattning.
Cirkelverksamhet: Antalet cirkeldeltagare multiplicerat med antalet studietimmar ger
volymmåttet deltagartimmar. Studiecirkelverksamheten har en gräns på 15 deltagare
för det antal deltagare i cirkel som räknas in i underlaget för beräkning av antalet
deltagartimmar.
Kulturprogram: Ett kulturprogram omräknas till ett fastlagt antal deltagartimmar enligt
de regler som folkbildningsrådet fastslår årligen. Detta mål gäller oavsett programmets
utformning och omfattning. Varje unikt kulturprogram ska vara öppet för alla och
annonseras i förväg t.ex. genom tidning, hemsida eller affisch. Föreningarnas egna
återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan eller arrangemang som till
övervägande del är riktade till de egna medlemmarna räknas ej som kulturprogram.
Kulturprogrammet är riktat till ungdomar (13 år och uppåt ) och/eller vuxna (18 år)
Fullständiga regler finns på folkbildningsrådets hemsida.
http://www.folkbildning.se/Studieforbund/Statsbidrag/Kriterier-for-statsbidrag/

Övrig folkbildning: Hit räknas gruppverksamhet som skiljer sig från
studiecirkelverksamheten beträffande deltagare, tid, planering eller metodik. Liksom i
fråga om cirkelverksamhet införs en övre gräns på 15 deltagare per grupp som räknas
in i underlaget för beräkning av deltagartimmarna. En deltagartimme i övrig folkbildning
har omräkningsfaktorn 0.5.
§4

Kommunfördelning

Vid verksamhet i flera kommuner skall fördelningen mellan kommunerna styrkas.
Studieförbundens räkenskaper skall vara styrkta med verifikationer som uppfyller
studieförbundens krav på räkenskapsmaterial och av vilka det klart framgår att kostnaden
avser verksamhet i kommunen. Redovisningen skall ange antalet deltagartimmar i
kommunen räknat på cirkelverksamhet, kulturverksamhet och övrig folkbildning.
§5

Ansökan

Ansökan i form av en verksamhetsplan inlämnas till kommunen senast den 31 december
året före bidragsåret. Redovisning sker genom inlämnande av kommunintyg,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast den 30 april bidragsåret.
§6

Kontroll

Studieförbund som erhåller kommunalt bidrag är skyldigt ställa redovisningshandlingar och
räkenskaper till kommunens förfogande. Har bidrag erhållits i strid mot gällande regler skall
återbetalning ske till utbetalande kommunal instans. Ränta eller diskonto plus 2% skall
erläggas för återbetalningsskyldigt belopp från utbetalningstillfället och till den tidpunkt då
återbetalning sker.
§7

Utbetalning av bidrag

Grundbidrag utbetalas senast den 31 januari.
Volymbidrag utbetalas senast den 30 juni.
Grundbidrag och volymbidrag som understiger ett belopp av 1000 kr utbetalas inte.
§8

Utvärdering

Reglerna utvärderas årligen inför nästa bidragsgivning.
§9

Ny verksamhet

Om studieförbund som inte haft verksamhet i kommunen under föregående år lämnar in en
verksamhetsplan ankommer det på kommunstyrelsen att inför nästa bidragsgivning besluta
om eventuell omfördelning inom anslaget till studieförbunden.
§10 Tolkning
Tolkning och tillämpning av dessa regler ankommer på Kommunstyrelsen.
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