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Mål
Ett legitimt och rättvist regelverk för fördelning av bidrag till studieförbunden.

Allmänna bestämmelser
Kommunbidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i kommunen.
Kommunbidragets storlek är relaterat till den faktiska verksamhet som
studieförbunden bedriver i Upplands Väsby.
Ett grundbidrag utgår till samtliga studieförbund som redovisat verksamhet i
kommunen.
Studieförbunden ska följa de riktlinjer som är antagna för folkbildningen.

Grundbidrag
Grundbidragets storlek uppgår till högst 15 000 kr för de studieförbund som har egen
lokal i kommunen. För de studieförbund som inte har lokaler i kommunen utgår ett
grundbidrag på 5000 kr. Med egna lokaler menas lokaler som studieförbunden har i
kommunen varifrån de administrerar och håller sin verksamhet.
För att berättigas bidraget, ska studieförbundet redovisa minst 50 timmar totalt, vilket
innefattar studiecirklar, kulturarrangemang samt övrig gruppverksamhet.

Rörligt bidrag
Det rörliga bidraget ska vara ett verksamhetsbidrag som beräknas i förhållande till
respektive studieförbunds andel av verksamheten i Upplands Väsby.
Beräkningsmodellen grundar sig på inrapporterade siffror från studieförbunden och
ett snitt på de två senaste årens verksamheter räknas fram. Det mått som används
som uträkningsmetod är antalet i timmar bedrivna studiecirklar, kulturarrangemang
och övrig gruppverksamhet sett till de två senaste årens verksamheter.

Granskning
Kultur och fritidsnämnden ska ha möjlighet att göra revision på studieförbundens
inlämnade uppgifter.

Ansökan
Ansökan görs via kommunens hemsida, under E-tjänsten för webbidrag. Sista
ansökningsdatumet är den 15 april.
Ansökan ska innehålla de två senaste årens verksamhetsvolym i Upplands Väsby
innefattande studiecirklar, kulturarrangemang samt övrig gruppverksamhet.
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Uppgifter om verksamhetsvolymen ska bestyrkas av centralorganisationen genom
ett underskrivet intyg.
Bidragsansökan ska åtföljas av verksamhetsberättelse med bokslut,
årsmötesprotokoll samt verksamhetsplan från den lokala avdelningen i Upplands
Väsby kommun.

Utbetalning av bidrag
Bidraget betalas ut under juni månad och utgör bidrag för innevarande år.

Bestämmelser angående utvärdering och kontroll
Studieförbund som mottagit bidrag har full skyldighet att lämna insyn i ekonomi och
verksamhet på sätt som kultur och fritidsnämnden beslutar.

