Kultur- och fritid

Bidragsnormer för studieförbund i Färgelanda Kommun
1. Syftet med bidraget
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge denna möjlighet:
-

Att utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska
former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet
i kommunen.

-

Att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.

-

Att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.

-

Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

2. Förutsättningar för att få bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
S.k. uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som erhåller
bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd el dyl.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen i
samband med budgetbehandlingen.
Färgelanda kommun fördelar bidragen till resp. studieförbund.

3. Samspel- dialog
Färgelanda kommun bör kalla studieförbunden till överläggningar en gång om året.
Överläggningarna bör ske i dialogform mellan studieförbunden och kultur- och fritids
representanter för att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn.
Vid överläggningarna bör man också diskutera samspelet mellan folkbildning och övrig
kulturverksamhet samt i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet överensstämmer
med de av kommunen uppsatta kulturpolitiska målen.

4. Fördelning av bidrag
Varje studieförbundsavdelning erhåller en relativ andel av kommunens totala anslag för
studieförbundsverksamhet.
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
– unika deltagare
– studietimmar
– deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
– Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet
efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första
utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

5. Redovisning
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni.
Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidraget. Ex. 2019 års bidrag beräknas på verksamheten för 2016 och 2017-

6. Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.

7. Bestämmelse ang. kontroll
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer.

