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Bestämmelser för kommunalt bidrag till studieförbund för folkbildning
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2. Grundbidrag
3. Volymbidrag
4. Målgruppsbidrag
5. Ansökan
6. Redovisning

1. Bakgrund
Folkbildningens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället,
detta oavsett kön.
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina
mål och sin verksamhet.
Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsförbundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver
fortbildningsverksamhet i kommunen.
Följsamhet till statsbidragsfördelningen är en utgångspunkt. Det innebär bland annat att folkbildningsrådets definitioner gäller även för
kommunal bidragsgivning.
Dubbla anslag t.ex. i form av lokalt aktivitetsstöd utgår inte till verksamhet som erhåller anslag via studieförbundsanslaget.

2. Grundbidrag
Grundbidraget är 70 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget
fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel av totalbidraget
till studieförbunden föregående år.
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3. Volymbidrag
Grundbidraget är 15 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget
fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det totala antalet
deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kulturarrangemang
och övriga folkbildningsverksamhet sammanräknas.
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.

4. Målgruppsbidrag
Grundbidraget är 15 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget
är ett riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till studerande i basämnen, arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller i andra
grupper som barn-, kultur- och utbildningsnämnden prioriterar.
Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovisade deltagartimmar i verksamhet för angivna målgrupper.

5. Ansökan
För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansökan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds
kommun.

6. Redovisning
Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.
Antal deltagare av olika kön ska redovisas.
Kontroller kan utföras genom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och av kommunrevisionen i samband med revision av barn-,
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska
studieförbundet spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka
riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra åren.

