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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR STUDIEFÖRBUNDEN I UDDEVALLA
KOMMUN
Antagna av kulturnämnden den 22 april 2003, § 34 (tidigare regler antagna av
kulturnämnden den 25 september 1996, § 53 upphävs)
Inledning
Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt
studieförbund. Studieförbundet skall ha en självständig ekonomisk förvaltning och
ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.
Kommunalt bidrag utgår till verksamhet som är bidragsberättigad enligt av Folkbildningsrådet fastställda normer och som genomförs i kommunen. Bidragets storlek är
beroende av det belopp kulturnämnden anvisar för ändamålet.
Syfte
Det fria och frivilliga kultur- och folkbildningsarbete, som studieförbunden bedriver
är viktigt och skall stödjas som ett led i förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.
Kommunen vill genom bidrag till studieförbunden:
•
•
•

förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande
stärka demokratin genom att stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat
bildnings- och kulturarbete
ge förutsättningar för kunskapsmässig och ideologisk mångfald

Som grund för bidragsgivning gäller i princip Folkbildningsrådets statsbidrag till
studieförbunden (2000).
Fördelning
Anslaget till de lokala studieförbunden fördelas som grundbidrag, volymbidrag, målgruppsbidrag. Bidragen fördelas efter att medel för utvärdering har avsatts.
Grundbidrag
70 procent av den totala ramen avsätts till grundbidraget. Detta bidrag fördelas proportionellt utifrån resp. studieförbunds totala verksamhet de tre senast redovisade
åren. Beräkningsunderlag är det totala antalet studietimmar utan uppvärdering av
någon målgrupp.
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Volymbidrag
15 procent av den totala ramen avsätts till volymbidraget (kronor per studietimme).
Alla verksamhetsformer räknas in i underlaget, studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet.
Fördelning beräknas på det senaste årets redovisade bidragsberättigade studietimmar.
Målgruppsrelaterat bidrag
15 procent av den totala ramen avsätts till målgruppsbidrag (kronor per studietimme).
Detta bidrag riktas mot särskilda målgrupper såsom: kortutbildade,
funktionshindrade och personer med annan bakgrund enligt Folkbildningsrådets
definition. Kulturprogram värderas till 7,3 studietimma och funktionshindrade
värderas till 2,0 studietimma. Fördelning av bidraget beräknas på de tre senaste
redovisade verksamhetsåren.
Ansökan och redovisning
Ansökan om grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag för utbetalning kommande budgetår skall vara kulturförvaltningen tillhanda senast 30 april.
Med ansökan skall bifogas följande handlingar från föregående verksamhetsår:
•
•
•
•

verksamhetsplan
verksamhetsberättelse
ekonomisk berättelse med revisionsberättelse
kommunsammandrag av all bidragsberättigad verksamhet

Av redovisningen skall man kunna avläsa verksamheten och resursanvändningen i
Uddevalla kommun.
Utbetalning av bidragen skall ske senast 30 juni.
Utvärdering
Varje år skall en utvärdering göras av ett eller flera studieförbunds verksamheter.
Kostnader för detta skall tas från budgeten för studieförbundsbidraget.
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Förändring av verksamhet
Om avdelning/studieförbund upphör med verksamhet eller genomför en kraftig förändring skall kulturnämnden särskilt pröva bidragen.
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