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Bidragets syfte
Nyköpings kommun stöd till folkbildningen utgår från de mål riksdagen
beslutat för folkbildningspolitiken:
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”
Nyköpings kommuns syfte med sitt stöd till studieförbund ansluter till statens
fyra syften med sitt stöd till folkbildningen
•
•
•
•

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,
Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen,
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället,
Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.

Förutsättningar för bidraget
Bidrag utgår till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen
och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.
Bidraget baseras på de verksamhetsvillkor som Folkbildningsrådet
beskriver i ”Statsbidrag till studieförbund 2018, dnr 365, 2017, 092” och
de eventuella förändringar som görs i motsvarande handling inför varje
nytt år. De tre verksamhetsformerna studiecirkel, kulturprogram och
annan folkbildningsverksamhet utgör grunden för fördelning av
anslaget.
Kommunen kan ompröva bidrag om verksamheten upphört eller om
avsevärda förändringar skett.
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Fördelningskriterier
Bidraget fördelas i form av ett organisationsbidrag och ett
verksamhetsbidrag enligt följande:
Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag/studiecirkel
Verksamhetsbidrag/kulturprogram
Verksamhetsbidrag/annan folkbildning

10 %
70 %
15 %
5%

Organisationsbidraget
17,7 % av organisationsbidraget ges i form av fast bidrag som fördelas
lika mellan de studieförbund som har verksamhet i kommunen.
Resterande del av organisationsbidraget är rörligt och baseras till
hälften på antalet unika deltagare i studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet under senast kända verksamhetsår. Och
hälften av på antalet studietimmar under senast kända verksamhetår.

Verksamhetsbidraget
Verksamhetsbidraget beräknas på antalet studietimmar och antalet
unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt
antalet kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till respektive
studieförbunds andel av den totala verksamheten inom respektive
verksamhetsform.
Bidraget till studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet fördelas
enligt följande: 25 % på timmar och 25 % på deltagare senast
slutrapporterade verksamhetsår samt 25 % på deltagare på
medelvärdet av två år dessförinnan.
Bidraget till kulturprogram fördelas utifrån antal kulturprogram, 50 % på
antal arrangemang senast slutrapporterade verksamhetsår samt 50 %
på medelvärdet av antalet arrangemang två år dessförinnan.

Redovisning av verksamheten
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i form av skriftlig
information och dels muntligt vid träffar som kommunen bjuder in till.
Det åligger varje studieförbund som får kommunala bidrag att till
kommunen
- Senast den 15 februari lämna in arbets/verksamhetsplan och
budget för planerad verksamhet
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-

att senast 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk
redogörelse, kommunintyg för genomförd verksamhet och
verksamhetsplan med budget.

Verksamheten skall kunna följas från plan till genomförd verksamhet.
Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av
anslaget innevarande år.
Denna del fördelas mellan övriga studieförbund.
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina
räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på sätt som
kommunen bestämmer.
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