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REGLER FÖR STÖD TILL STUDIEFÖRBUNDEN
§1
Syftet med stödet
Kommunens syfte med stöd till studieförbunden är att:
∗ Ge dem möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja
folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
∗ Genom studieförbundens verksamhet främja och fördjupa
demokrati och jämlikhet, samt internationell och kulturell förståelse och utveckling.
∗ Ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och
kulturarbete.
§2
Förutsättning för stöd
Kommunalt bidrag utgår till inom Ekerö kommun verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
§3
Beräkningsgrund för stödet
Stödet fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel
av det till Ekerö totala antalet redovisade studietimmar de senaste
två verksamhetsåren.
§4
Ansökan
Ansökan om bidrag lämnas årligen av respektive studieförbunds
avdelning till kulturkontoret. Ansökan skall lämnas in senast den 15
november.
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forts § 4
Till ansökan skall fogas:
∗ En verksamhetsplan för nästkommande år för den lokala verksamheten i Ekerö. Beräknad avsevärd volymförändring måste
anmälas till kulturkontoret. Kommunen kan ompröva bidrag om
verksamheten upphört eller om avsevärda förändringar skett.
∗ Måldokument för verksamheten i Ekerö.
∗ Plan för utvärdering och uppföljning.
§5
Redovisning/utvärdering/uppföljning
Redovisning av verksamheten skall ske varje år senast den 31 mars.
Till redovisningen skall fogas:
∗ Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse
samt en utvärdering/uppföljning av föregående års verksamhet i
Ekerö.
Utvärderingen av verksamheten skall innehålla följande:
∗ Hur verksamheten har lyckats i förhållande till uppsatta mål och
inriktningar.
∗ Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter som
har ägt rum.
∗ Hur många som har deltagit i de olika aktiviteterna.
∗ De samlade resursernas användning till verksamhet respektive
administration.
∗ Om nya former för verksamheten har prövats.
∗ Relationen statsbidrag - kommunbidrag - deltagarfinansiering,
med separat redovisning för cirkelverksamhet respektive kulturverksamhet.
Utvärderingen bör naturligtvis också ta hänsyn till den utvärdering
som folkbildningsrådet gör.
§6
Samspel- dialog
Kulturnämnden/nämndkontoret inbjuder studieförbunden till samråd
vid ett tillfälle per år. Här kan exempelvis målformuleringar, samarbetsprojekt och utvärderingsfrågor diskuteras och analyseras.
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§7
Utbetalning
Utbetalning sker senast den 1 juni.
§8
Bestämmelser och kontroll
Bidragsmottagare har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som Ekerö
kommun bestämmer.
§9
Övrigt
Tolkning av dessa regler ankommer på kulturnämnden.
_____
Ekerö kommunfullmäktige beslutade 2003-04-29, § 28, att godkänna
regler för stöd till studieförbunden
Gäller fr o m 2003-05-15
Dnr 03/KS 45 805
_____
Ersätter tidigare regler:
Dnr 96/KS0176 868
_____

