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§1
Inledning
Anslaget till de lokala studieförbunden fördelas som ett grundbidrag och ett
rörligt bidrag. Det rörliga bidraget uppdelas som ett förstärkningsbidrag och
ett verksamhetsrelaterat bidrag.
För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala
studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga
anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang
och annan folkbildningsverksamhet.

§2
Grundbidrag
75 procent av den totala ramen avsätts till grundbidraget. Bidraget fördelas
utifrån ett genomsnitt av respektive lokalt studieförbunds relativa andel av de
två föregående årens totala anslag.

§3
Rörligt bidrag
Förstärkningsbidrag

6 procent av den totala ramen avsätts som förstärningsbidrag. 4 procent
fördelas till deltagare med funktionsnedsättning. 2 procent fördelas till
deltagare som invandrat och har behov av stöd i svenska språket. Bidraget
gäller för deltagare med funktionsnedsättning samt för deltagare som
invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av bidraget
fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån studietimmar. Annan
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet.
Verksamhetsrelaterat bidrag

19 procent av den totala ramen avsätts som verksamhetsrelaterat bidrag.
14 procent fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i
studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet samt den
relativa andelen av antalet deltagare i studiecirklar och i annan gruppverksamhet under föregående år. Annan folkbildningsverksamhet ges halva
värdet gentemot studiecirkelverksamhet. Kulturverksamheten ingår i
bidraget, varvid varje kulturprogram tilldelas ett värde om 9 timmar.
5 procent fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i
studiecirkel.
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§4
Samspel - Dialog
Samverkan mellan studieförbunden lokalt i kommunen är av stor vikt.
Studieförbunden ska kontinuerligt träffas, diskutera och samverka kring
gemensamma frågor i de lokala folkbildningsråden, där kommunala
handläggare även ska inbjudas och ingå.

§5
Redovisning och utbetalning av bidrag
Grundbidraget betalas ut till de lokala studieförbundsenheterna senast den
31 januari. Förstärkningsbidraget och det verksamhetsrelaterade bidraget
betalas ut senast den 1 juni. För att erhålla dessa, måste respektive lokal
studieförbundsenhet ha lämnat verksamhets- och utvärderingsplan senast
den 15 december, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivna så
kallade kommunintyg senast den 30 april. Vid minst halvering av ett
studieförbunds verksamhet under två år bör omprövning av beslut om
erhållande av grundbidrag göras.

§6
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och utvärdering
Verksamhetsberättelsen ska kunna utvärderas mot gällande verksamhetsplan.
Grundläggande uppgifter som bör framgå i en verksamhetsberättelse är
redogörelse för studieförbundets lokalavdelnings styrelse, revisorer,
medlemsorganisationer samt verksamhet och ekonomi.
Handläggande nämnd är kultur- och fritidsnämnden
____________________________________________________________
Denna kommunala författning ersätter författningen 2013:10
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