HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 8130

Fastställt av kommunfullmäktige 2004-01-19, § 10 samt 2013-03-04 § 13.

Regler för kommunens bidrag till studieförbundens
lokala organisationer
1. Syfte
Kommunens syfte med bidragsgivningen är att ge studieförbunden möjlighet att;
– i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av
god kvalitet i kommunen.
– främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
– stärka och utveckla demokratin
– bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja
kulturupplevelser och eget skapande.

2. Allmänna bestämmelser för bidrag
1. Bidrag kan beviljas till i Huddinge verksamma studieförbund vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsanslag av Folkbildningsrådet.
2. Studieförbundet ska ha plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer hos
skatteverket.
3. Studieförbundet ska varje år (senast den 1 juni eller direkt efter årsmötet) lämna in
kommunens blankett ”Föreningsuppgifter” ifylld tillsammans med
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från
föregående verksamhetsår, årsmötesprotokoll från innevarande år samt intyg om
medgivande om granskning av räkenskaper.
4. Bidragen avser endast verksamhet som bedrivs i Huddinge kommun.

3 Grundbidrag
Grundbidraget baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar
föregående år. Antalet studietimmar utgörs här av de av staten genom
Folkbildningsrådet godkända studietimmarna för det aktuella verksamhetsåret.

Ansökan
Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 30 januari. Kultur- och
fritidsförvaltningen hämtar in slutlig redovisning av föregående års verksamhet från
Statistiska Centralbyrån i februari. Kultur- och fritidsnämnden får begära in
kompletterande handlingar.
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Bestämmelser angående kontroll m.m.
Som villkor för bidrag gäller att studieförbundet medger att kommunens revisorer
respektive kultur- och fritidsnämnden får ta del av lokalavdelningens räkenskaper
och redovisningshandlingar samt andra handlingar som nämnden bestämmer.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att
studieförbundet blir återbetalningsskyldig och/eller avstängs från bidrag under viss
tid.
Studieförbunden är skyldiga att anmäla sådana väsentliga förändringar i
organisationen eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för att få
bidrag.

4.Riktat bidrag
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till viss verksamhet för
studieförbund. Verksamheten ska kopplas till ett tema som årligen beslutas av
kultur- och fritidsnämnd.

Ansökan och utbetalning
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan
aktiviteten ska äga rum. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl bifogas.
En rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning ska lämnas senast två
månader efter genomförd aktivitet.

5. Bidrag till arrangemang
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till studieförbund för arrangemang.
Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens invånare.
Arrangemanget ska vara offentligt och äga rum i kommunen.
Ansökan
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan
arrangemanget ska äga rum. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl för det
planerade arrangemanget bifogas.

Efter avslutat arrangemang ska en rapport med utvärdering och ekonomisk
redovisning lämnas senast två månader efter genomfört arrangemang.

6. Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra.
Bidraget kan sökas av studieförbund verksamma i Huddinge som har eller vill starta
fritidsverksamhet för målgruppen.
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Ansökan
Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj. Till ansökan ska en
ekonomisk kalkyl bifogas. Bidraget redovisas efter avslutad verksamhet.

8. Bidragsbelopp
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen inom ramen för sin budget ett anslag
till studieförbundens lokala organisationer. Beloppen ska redovisas i nämndens
verksamhetsplan.
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