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KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR STUDIEFÖRBUNDEN
Allmänna bestämmelser
§1
Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning inom kommunen som är ansluten till av statlig
myndighet godkänt studieförbund och som har självständig ekonomisk förvaltning.
För avdelning omfattande mer än en kommun beräknas bidraget endast på de timmar som
genomförts i Svenljunga kommun och om minst tre deltagare är bosatta i Svenljunga
kommun.
Bidragsgivningen handläggs av samhällsbyggnadsnämnden, enligt av kommunfullmäktige
fastställda normer.
Bidrag till verksamhet
§2
Bidrag fördelas, enligt nedan, med det belopp som fastställs av kommunfullmäktige, varje år.
Av det lokala bidraget ska 30 % fördelas lika mellan de studieförbund som har egen adress
och administrativa lokaler i Svenljunga kommun. Övriga 70 % fördelas enligt modellen
Grundbidrag 75 %
Grundbidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående
års totala kommunala bidrag till studieförbunden. Denna beräkning sker efter samma modell
som för de statliga bidragen beräknas.
Rörligt bidrag 25 %
Detta bidrag omfördelas årligen och innehåller två delar: Förstärkningsbidrag och
Verksamhetsrelaterat bidrag. Fördelningen av bidraget grundas på senast slutrapporterat
verksamhetsår.
• Förstärkningsbidrag 6 %.
2/3 av bidraget avsätts till verksamhet med deltagare som har funktionsnedsättning.
1/3 av bidraget avsätts till verksamhet med deltagare som har invandrat och har
behov av språkligt stöd i svenska.
Förstärkningsbidraget delas i två delar, hälften fördelas utifrån deltagare och hälften
utifrån studietimmar i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet.
Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet.
•

Verksamhetsrelaterat bidrag 19 %
Varav 14 % fördelas utifrån studietimmar:
1. i studiecirkel (värde 1,0 studietimme),
2. i annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme)
3. och för kulturprogram (värde 9 studietimmar).
Övriga 5 % fördelas utifrån antalet deltagare i studiecirkel.
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Bestämmelser angående ansökan, redovisning m m
§3
Den avdelning som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag, skall efter avslutat
verksamhetsår till kommunen inkomma med verksamhets- och revisionsberättelse för
sistflutna verksamhetsår samt styrkt uppgift om antalet bidragsberättigade studietimmar.

Kommunalt anslag 2013
- Underlag för fördelning = verksamhetsåret 1/1- 02—31/12 - 2012
- Redovisning av verksamheten sker i mars 2013
- Utbetalningsperiod jan: Grundbidraget
- Utbetalningsperiod maj: Förstärkningsbidrag och Verksamhetsrelaterat bidrag
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