Författningssamling för Gotlands kommun

REGLER FÖR BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-14. Ändrad 2001-11-26.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2002.
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1.

Gotlands kommuns kultur- och fritidsnämnd kan ge bidrag till studieförbundens
verksamhet enligt nedan.

1.2.

Bidragets huvudsakliga syfte är att täcka del av administrations- och lokalkostnader
för den folkbildning som studieförbunden ger i form av studiecirklar, annan
gruppverksamhet, kulturarrangemang och tema/projektverksamhet. Villkor för
bidrag är att verksamheten är öppen för alla.

1.3.

Dessa bestämmelser gäller för årligen genomförd verksamhet och första
bidragsutbetalning sker 2002.

1.4.

Bidrag kan utgå till sådana på Gotland verksamma organisationer som är berättigade
till bidrag från Folkbildningsrådet för sin lokala verksamhet. Den för verksamhet på
Gotland arrangerande organisationen söker bidrag.

1.5.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte bidrag till organisation som för samma
verksamhet erhållit stöd ur kommunala medel från annan nämnd.

1.6.

Kommunens eventuella fordran på organisation och dess ev. lokala avdelningar
regleras innan bidrag utbetalas.

1.7.

Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att
organisationen blir återbetalningsskyldig och/eller avstängas från bidrag under viss
tid.

1.8.

Organisation skall årligen till nämnden insända kopia på verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt justerat protokoll från
genomfört årsmöte.
I dessa handlingar skall klart kunna utläsas den lokala verksamheten på Gotland,
antalet studiecirkeltimmar, dito inom annan gruppverksamhet, antal
kulturarrangemang samt ev. genomförda temaverksamheter. Handlingar skall
bevaras enligt vad som stadgas i bokföringslagen.
Organisation ska även vid behov kunna ta fram statistikmaterial för granskning på
sätt som nämnden bestämmer.

1.9.

Organisation är skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen
eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.

1.10. Alla tidigare regler och överenskommelser beträffande bidrag upphör att gälla i och

med dessa nya bestämmelser.
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2

FOLKBILDNINGSBIDRAG

2.1.

Bidrag utgår i efterskott och baseras på genomförd verksamhet de tre närmast
föregående åren.

2.2.

Grundbidrag kan utgå med 50 000 kronor per år till sådant studieförbund som under
de tre föregående åren genomfört sammanlagt minst 3 000 studiecirkeltimmar.

2.3.

Folkbildningsbidraget baseras på genomsnittliga antalet bidragsgrundande enheter de
tre närmast föregående verksamhetsåren. Genomförda studiecirklar, annan
gruppverksamhet och kulturarrangemang utgör grund för beräkningen av
bidragsgrundande enheter där:
En Studiecirkeltimma utgör 1 bidragsgrundande enhet.
En Annan gruppverksamhet utgör 0.5 bidragsgrundande enhet.
Ett Kulturarrangemang utgör 7.3 bidragsgrundande enheter.

2.4.

Maximalt 33 % av nämndens avsatta medel till studieförbundsbidrag enligt ovan kan
fördelas till ett enskilt studieförbund.

2.5.

Förskott baserat på 30 % av föregående års bidrag kan utbetalas årligen den 15
januari om förskottsansökan på av nämnden fastställd blankett dessförinnan
inlämnats.

2.6.

Huvudansökan ska ske på av nämnden fastställd blankett och vara nämnden tillhanda
senast 30 april årligen.

2.7.

Tidigast den 30 juni utbetalas 35 % och 30 september utbetalas resterande 35 % av
bidraget: Dessa bidrag utbetalas om organisation har lämnat kopia på handlingar
enligt punkt 1:8 i Allmänna bestämmelser under förutsättning att korrekt redovisning
har inlämnats till kultur- och fritidsnämnden.

3

TEMA/PROJEKTBIDRAG

3.1.

Kultur- och fritidsnämnden kan senast 31 augusti årligen föreslå tema för särskilda
folkbildningsinsatser av allmänt intresse, att pågå i projektform under del av eller
hela nästkommande verksamhetsår och kan för dessa insatser årligen avsätta högst
500 000 kronor.

3.2.

Bidrag kan sökas för sådant projekt där minst tre studieförbund samverkar.
Samverkande studieförbund lämnar en gemensam ansökan där det framgår vem som
utsetts som projektansvarig och vem som utsetts som bidragsmottagare. Kultur- och
fritidsnämnden fastställer takbelopp, men riktlinje är att maximalt beviljas 200 000:per ansökan.

3.3.

Ansökan ska lämnas på av kultur- och fritidsnämnden fastställd blankett och vara
kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 31 oktober årligen.
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På beviljat bidrag överstigande 50 000:- kan förskott på 50 % utbetalas. Tidplan för
utbetalning av resterande del beslutar kultur- och fritidsförvaltningen.
3.4.

Projektansvarig ansvarar för att slutredovisning av projektet sker senast 2 månader
efter projekttidens utgång. Redovisningen ska ske på av nämnden fastställd blankett.

4

ÖVRIGT

4.1.

Kultur- och fritidsnämnden kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om mindre
avsteg från dessa bestämmelser i särskilda fall.
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