NORDMALINGS KOMMUN

REGLER FÖR STÖD TILL STUDIEFÖRBUND
Mål
Kommunens mål för utbetalning av stöd till studieförbunden är att:
•
•
•

Stödja verksamhet som gör det möjligt för medborgarna att påverka sin livssituation
och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
Stärka och utveckla demokratin, stärka yttrandefriheten, öka mångfalden och verka för
integrering.
Stimulera kommunmedborgarnas kunskapssökande

Verksamhet
Studieförbundens verksamhet är till stor del målstyrd. Nordmalings kommun ansluter sig till
folkbildningspropositionen skrivning enligt vilken studieförbundens verksamhet skall
kännetecknas av
• Ett fritt och frivilligt deltagande och kunskapssökande
• Deltagarstyrning
• Den är skild från samhällets läroplansbundna utbildning och
uppdrag/företagsutbildning.
Studieförbundens verksamhet skall vara framåtsyftande – som en del i ett demokratiskt
samhälle skall verksamheten utvecklas så att den stödjer och stärker människors möjligheter
till inflytande och utveckling, tillsammans och enskilt.

Kvalitet
Lokalavdelningens styrelse är ansvarig för att den inrapporterade verksamheten är i enlighet
med det verksamhetsmål som kommunen har uppställt.
För att erhålla stöd av Nordmalings kommun krävs att studieförbundet/lokalavdelningen
• Erhåller sitt statliga stöd via Folkbildningsrådet (FBR) och i normal fallet ingår i
Folkbildningsförbundet (studieförbundens intresseorganisation).
• Arbetar efter fastställt måldokument.

Allmänna förutsättningar
Beräkningsunderlaget för bidraget är totalt antal satsbidragsberättigade studietimmar för
studiecirklar genomförda i Nordmalings kommun. Bidraget utbetalas dels om ett grundbidrag
och dels som ett lokalt bidrag.
Grundbidrag
Utgör 60 % av totalt beslutat bidrag och utgår till samtliga studieförbund som haft
studiecirklar i Nordmalings kommun. Bidraget utgår i förhållande till antalet studietimmar
för studiecirklar.
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Lokalt bidrag
Utgår med totalt 40 % av totalt beslutat bidrag. Bidraget utgår till studieförbund med
lokalkontor i Nordmalings kommun som har bemanning med minst 50 %. Lokalen ska vara
fristående från ordinarie bostad (extern förhyrning). Bidraget fördelas utifrån antalet
studietimmar för studiecirklar.
Ansökan
Redovisning av studietimmar för studiecirklar samt verksamhetsberättelse med bokslut och
verksamhetsplan inlämnas senast den 1 maj.
Redovisningar och verksamhetsberättelser skickas till:
Nordmalings kommun
914 81 NORDMALING
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