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MOTALA KOMMUN

95/KK 191 KFS 2005:1
              Ers KFS 1989:4

_____________________________________________________________________ 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN

(Antagna av kommunfullmäktige 1995-06-19, § 104, gäller fr o m 1 juli 1995)

§ 1

Syfte

Kommunens övergripande syfte med bidrag till det fria och frivilliga folkbildningsar-
betet är att tillgodose ett gemensamt behov av att många medborgare kan och vill enga-
gera sig i samhällsutvecklingen och ett medborgerligt behov av kunskaper, estetiska
upplevelser och social gemenskap.

§ 2

Huvudman

Huvudman för bidragsgivningen till studieförbunden är bildningsnämnden. Det an-
kommer på bildningsnämnden att tillämpa och tolka reglerna och fördela den av full-
mäktige varje år anvisade ramen i enlighet med dem.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag enligt dessa regler lämnas av till Folkbildningsrådet godkänt studie-
förbund och för verksamhet som bedrivs i Motala kommun.

För bidragsgivningen gäller de definitioner och kriterier som fastställts av Folkbild-
ningsrådet och som gäller för den statliga bidragsgivningen.

Verksamhet som erhåller lokalt aktivitetsstöd kan ej ingå som underlag för bidrag enligt
dessa regler.
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§ 4

Bidragsformer

Bidrag utgår som grundbidrag, volymbidrag och målgruppsrelaterat bidrag.

4.1 Grundbidrag

Som grundbidrag fördelas 70 % av kommunens totala bidragsram.

Fördelningen sker mot varje studieförbunds relativa andel av föregående års totala
kommunala bidrag.

4.2 Volymbidrag

Som volymbidrag fördelas 15 % av kommunens totala bidragsram.

Fördelning av volymbidraget sker mot antalet deltagartimmar föregående verksamhets-
år.

Underlaget utgörs av studieförbundens studiecirkelverksamhet, kulturprogram och övrig
folkbildningsverksamhet. Omvandlingen av verksamheterna till deltagartimmar sker
enligt Folkbildningsrådets normer på samma sätt som gäller för den statliga bidragsgiv-
ningen.

4.3

Målgruppsrelaterat bidrag

Som målgruppsrelaterat bidrag fördelas 15 % av kommunens totala bidragsram. Bidra-
get lämnas utöver volymbidraget. 

Fördelningen av målgruppsrelaterade bidrag sker mot antalet deltagartimmar föregående
verksamhetsår (omvandling sker enligt samma principer som för volymbidraget).

Underlaget utgörs av studieförbundens studiecirkelverksamhet, kulturprogram och övrig
folkbildningsverksamhet med följande preciseringar:

- basämnen (språk, samhällsvetenskap och naturvetenskap – definitioner och be-
gränsningar enligt Folkbildningsrådets normer).

- verksamhet riktad mot invandrare
- verksamhet riktad mot handikappade
- verksamhet riktad mot barn och ungdomar mellan 5 och 25 år
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Som riktad verksamhet räknas sådan där speciella insatser gjorts för att nå de avsedda
målgrupperna. Minst hälften av gruppdeltagarna måste tillhöra målgruppen. Definitio-
ner och begränsningar enligt Folkbildningsrådets normer.

Ingen av verksamheterna ovan får räknas in mer än en gång i underlaget för målgrupps-
relaterade bidrag.

 § 5

Mål och verksamhetsplaner 

Som villkor för kommunens bidrag gäller att varje studieförbund upprättar lokala mål
och en årlig plan för sin verksamhet i Motala kommun. Planen ska vara utformad så att
uppföljning och utvärdering kan ske. Studieförbundens verksamhetsberättelser ska in-
nehålla analyser och slutsatser utifrån uppställda mål och planer.

§ 6

Granskning, kontroll och återbetalning

Bildningsnämnden och kommunrevisionen äger rätt att, i samråd med berört studieför-
bund, granska underlaget för bidragsansökan. Granskningen kan avse underlaget för fö-
regående, innevarande och följande års bidrag.

Bidrag som beviljats och utbetalats på felaktigt underlag kan komma att återkrävas.

§ 7

Ansökningsförfarande 

Ansökningshandlingarna utgörs av

- bidragsansökan (blankett tillhandahålls av kommunen) jämte det underlag som an-
ges i kommunens anvisningar

- årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut från före-
gående år

- måldokument, verksamhetsplan och budget för innevarande år

Blankett för bidragsansökan, jämte anvisningar för ansökan, sänds ut från kommunen i
mars månad. Ansvaret för att kommunen har tillgång till rätt adressuppgift åvilar re-
spektive studieförbund.
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Ansökningshandlingarna ska vara kommunen tillhanda senast den 1 maj eller vid den
tidpunkt bildningsnämnden meddelar.

 § 8

Beslut och utbetalning

Bidrag fördelas enligt dessa regler inom bildningsnämndens ram för ändamålet. 

Utbetalning och uppgift om beviljat bidrag sänds ut från kommunen med grundbidraget
i mars månad och med volym, målgruppsrelaterat bidrag, i juni. 
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