4.11 Bidrag till studieförbund
Allmänna bestämmelser
 För att få stöd från Norsjö kommun ska studieförbundet vara godkänt för statsstöd av
Riksdagen och Folkbildningsrådet.
 Bidrag lämnas endast till verksamhet i Norsjö kommun.
 Bidrag lämnas inte till verksamhet som den allmänna skolan och vårdinstitution ska
svara för. Inte heller till verksamhet som drivs på kommersiell bas t.ex.
uppdragsutbildningar.
 Studieförbunden bedrivs under demokratiska former och är öppen för alla utifrån de 7
diskrimineringsgrunderna:
1. Kön
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. Sexuell läggning
7. Ålder
Bidragsnormer
Kommunens anslag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen. Det
kommunala bidraget lämnas per kalenderår. Bidraget fördelas utifrån ett genomsnitt av antal
genomförda studietimmar de senaste två åren.
För att bidrag ska komma i fråga måste följande handlingar bifogas ansökan:
 Verksamhetsplan
 Verksamhetsberättelse
 Ekonomisk redovisning
 Lokalavdelningens omfattning i fråga om styrelse, revisorer och administration
 Avdelningens samarbetspartners/medlemsorganisationer i Norsjö
 En skriven redogörelse över verksamheten i Norsjö kommun det gångna året
 I redogörelsen ska det framgå vilken inriktning verksamheten har och vilka
studiecirklar och kulturarrangemang man har genomfört
 När det gäller studiecirklar redovisas cirkelns namn, antal cirklar, studietimmar och
antal deltagare
 För kulturprogram redovisas typ av arrangemang, plats, samt antal deltagare
 Om lokalkontor saknas i Norsjö ska studieförbundet uppge vilken lokal förankring
som finns för planering och ledning av verksamheten i kommunen
Bidraget delas in i två kategorier, volymbidrag och kulturbidrag
Volymbidrag: 80 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt av antal
genomförda studietimmar de senaste två åren
Kulturprogrambidrag: 20 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt
av genomförda kulturprogram de senaste två åren
Utbetalning av bidrag
Bidraget betalas ut 1 ggr/år.
Övrigt
Vid granskning ska studieförbunden kunna uppvisa korrekt ifyllda deltagarlistor, studieplaner
och förteckning över godkänt studiematerial till varje cirkel.

En gång per år ska studieförbunden kallas till allmänna utskottet för redovisning av
verksamhetsplan för kommande år inom studieförbundet. Stickkontroller kan genomföras
under året.

