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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen,
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter,
Kommunala taxor och avgifter.
Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som
vägledning inom det aktuella området.
Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.
Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.
Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Dokumentet gäller från: 2017-08-30
Dokumentet gäller för: Kulturförvaltningen
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Bakgrund
Studieförbunden med lokala verksamheter kan söka verksamhetsbidrag från
Värnamo kommun, som anser att studieförbunden bedriver en mycket viktig
verksamhet som är till stor nytta och glädje för kommuninvånarna.

Syfte
Kommunens övergripande syfte med anslagen till studieförbundets lokala
verksamhet inom Värnamo kommun ska vara detsamma som staten anger för
statsbidrag till studieförbunden.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer
fastställs av kulturnämnden. Bidrag beräknas och utbetalas efter
kulturnämndens prövning till vederbörande avdelning.

Organisation och ansvar
Kulturnämnden fastställer årligen bidragsram för studieförbunden i samband
med att nämnden fördelar sin budget. Kulturnämnden tar också beslut om det
förslaget av fördelningen som kultursekreteraren tar fram.
Kultursekreteraren tar emot årsbidragsansökningarna från studieförbunden. Det
är endast kompletta ansökningar som granskas och behandlas enligt
fördelningsmodellen. Kultursekreteraren lägger sedan fram ett förslag till
kulturnämnden, som tar det slutgiltiga beslutet om fördelningen till
studieförbunden.
Kulturförvaltningens ekonom ser till att utbetalningar sker.
Studieförbunden ansvarar för att deras ansökningar kommer in i tid, att
efterfrågade handlingar bifogas samt att de är fullständigt ifyllda. Icke
kompletta ansökningar behandlas ej. Studieförbundet blir
återbetalningsskyldigt om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om
villkor inte uppfylls eller om medlen används felaktigt.

Fördelning av bidrag
Nedan beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att erhålla bidrag,
fördelning av bidrag, fördelningsmodell, bidragsram, utbetalning, dialog och
övrigt.

Förutsättningar för att erhålla bidrag
Det finns förutsättningar för att erhålla bidrag, dessa utvecklas nedan.


Studieförbundsavdelningens riksorganisation ska erhålla statsbidrag.

4(5)
Riktlinjer för årsbidrag till studieförbund


Det ska klart framgå att det är studieförbunden som är anordnare av
verksamheterna/arrangemangen. Kommunen accepterar således inte
som underlag för kommunalt anslag verksamheter som anordnas av
medlemsorganisationer, samarbetande organisationer, fria grupper
etcetera, där studieförbunden till exempel bidrar med ekonomiskt
stöd. Dock accepteras verksamheter som genomförs av studieförbund
med andra organisationer som medarrangör.



Studieförbunden skall till kulturförvaltningen årligen överlämna
ansökan och verksamhetsplan med budget för nästkommande
verksamhetsår, samt verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
som beskriver den genomförda verksamheten inom Värnamo
kommun. Till verksamhetsberättelsen ska tillfogas en
kvalitetsredovisning enligt den modell som fastställs av
Folkbildningsrådet, där studieförbundets egna stickprov och
granskningar av verksamheten redovisas. Studieförbunden ska även
signera och skicka med Värnamo kommuns alkohol- och drogpolicy
samt likabehandlingsplan. Ansökan med bifogade handlingar ska vara
kultursekreteraren tillhanda snarast efter avdelningens årsmöte, dock
senast 30 april.



Studieförbunden skall följa gällande regler och anvisningar utfärdade
av staten, Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet samt de
anvisningar som utfärdas av Värnamo kommun.



Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina
räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt
kommunen bestämmer.

Fördelning av bidrag
Varje studieförbundsavdelning erhåller en relativ andel av kommunens totala
anslag till studieförbundsverksamhet, om studieförbundet haft verksamhet i
kommunen under det aktuella verksamhetsåret. Detta görs enligt
fördelningsmodellen nedan.

Fördelningsmodell
Kulturnämnden har beslutat att följande fördelningsmodell för
studieförbunden gäller från 2017 tills vidare.
Fördelningsmodellen är baserad på respektive studieförbunds genomsnittliga
andel av antalet studietimmar och antalet deltagartimmar under de tre tidigare
åren. En genomsnittsfaktor används för beräkning av respektive
studieförbunds årliga kommunala anslag.
Respektive studieförbunds genomsnittliga andel av antalet studietimmar och
antalet deltagartimmar under de tre senaste åren adderas och divideras med
antalet underlagsår. Denna genomsnittsfaktor används för beräkning av
respektive studieförbunds årliga kommunala anslag.
Exempel:
År 2018 beräknas på verksamheterna år 2015, 2016 och 2017. Division blir
tre eftersom det är tre underlagsår.
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Bidragsram
Kulturnämnden fastställer årligen bidragsram för studieförbunden i samband
med att nämnden fördelar sin budget.

Utbetalning
Bidrag avseende studieförbundens föregående verksamhetsår betalas ut efter
kulturnämndens beslut om fördelning, med ett belopp av 100% av
bidragsramen för innevarande budgetår.

Dialog
Kommunen sammankallar studieförbunden till samtal om
folkbildningsverksamheten i Värnamo kommun. Önskvärt att representanter
för studieförbunden deltar vid dessa samtal.

Övrigt
Tolkning av dessa regler ankommer på kulturnämnden.

Ansvarig
Ansvarig för detta dokument är kultursekreterare vid kulturförvaltningen.

Uppföljning
Kultursekreteraren ska årligen se över Riktlinjer för årsbidrag till studieförbund
och ska säkerställa att gällande riktlinjer är uppdaterade och publicerade.

Referenser
Liknande riktlinjer finns för årsbidrag till kultur- respektive
hembygdsföreningar. För arrangemangsbidrag, se Riktlinjer för
arrangemangsbidrag.

