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Fastställt av kommunfullmäktige 2014-01-30 § 12

Kommunbidrag till studieförbund - regler
Bidragsberättigade studieförbund
Bidragsberättigade till kommunbidrag till studieförbund är de studieförbund som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets regler.
Budgetanslag
Avsatt budgetanslag fördelas mellan de sökande studieförbund som inkommit med ansökan och fullständiga handlingar i rätt tid. Bidragen är avsedda för verksamhet
i Jönköpings kommun och baseras på genomförd verksamhet i Jönköpings kommun.
Fördelningsmodell
Kommunbidraget fördelas enligt den modell som folkbildningsrådet nu använder för fördelning av statsbidrag till studieförbunden.
Grundbidrag utgör 75 % av anslaget. Det ligger fast två år.
För 2014 och 2015 beräknas det på ett genomsnitt av utbetalt kommunbidrag verksamhetsåren 2012-2013.
Rörligt bidrag utgör 25 % av anslaget. Bidraget omfördelas varje år och grundas på senast slutrapporterat verksamhetsår.
Det rörliga bidraget har två delar:
1. Verksamhetsrelaterat bidrag som delas upp i:
Antal studietimmar 14 %
(Fördelas utifrån det sammanlagda antalet studietimmar i de tre verksamhetsformerna och beräknas enligt följande:
En studietimme i studiecirkel räknas som 1,0 studietimme, en studietimme i annan folkbildningsverksamhet räknas
som 0,5 studietimme, ett kulturprogram räknas som 9 studietimmar).
Unika deltagare 5 %
(Fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirklar under ett verksamhetsår)
2. Förstärkningsbidrag som delas upp i:
Deltagare med funktionsnedsättning 4 %
Utrikes födda som har behov av språkligt stöd i svenska 2 %.
(Förstärkningsbidraget avser verksamhetsformerna studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet. För båda
förstärkningsbidragen gäller att hälften fördelas efter antalet deltagare och hälften efter antalet studietimmar i
verksamhet som genomförts med deltagare som tillhör kategorin.
Fördelar med den fördelningsmodellen
Regelverket får en likhet med det statliga bidraget. Studietimmar används som beräkningsgrund i stället för deltagartimmar som är ett gammalt begrepp
Genom att räkna unika deltagare undviks timjakt. Studiecirkeln prioriteras. En skillnad jämfört med det gamla regelsystemet är att personer med funktionshinder och
invandrare är prioriterade målgrupper men däremot inte längre verksamhet som avser basämne.
Redovisning av verksamhet, ekonomi hur verksamhetsplanens mål uppfylls
Studieförbunden ska tydligt redovisa den verksamhet som bedrivs i Jönköpings kommun. Det gäller både verksamhet, ekonomi och hur verksamhetsplanens mål har
uppfyllts.
Ansökan och handlingar
Ansökan om kommunbidrag ska innehålla följande handlingar:
1.
Ansökningsblankett
2.
Kommunsammandrag för Jönköpings kommun. (Tillägg: Kommunfullmäktige beslutar särskilt att könsuppdelad statistik ska bifogas, vilket är en anpassning till
kommunens nya policy för nyckeltal. Könsuppdelad statistik finns i de Kommunsammandrag som studieförbunden ska skicka in.)
3.
Verksamhetsplan
4.
Separat verksamhetsberättelse för Jönköpings kommun med tydlig redogörelse för vilken verksamhet som genomförts och beskrivning av hur verksamhetsplanens mål har uppfyllts för Jönköpings kommun. Verksamhetsberättelsen kan ingå som del i hela avdelningens verksamhetsberättelse men ska i så fall ha en
egen rubrik: Verksamhetsberättelse för Jönköpings kommun och motsvara ungefär en A4-sida.
5.
Separat ekonomisk redovisning för Jönköpings kommun där samtliga kostnader för lokaler, personal och övriga kostnader redovisas. Samtliga intäkter för
statsbidrag, landstingsbidrag, regionala bidrag, kommunbidrag, deltagaravgifter och övriga intäkter redovisas.
6.
Bokslut för hela studieförbundsavdelningen.
Ansökningstid
Ansökningsblankett med samtliga handlingar bifogade ska vara kulturnämndens kansli/diarium tillhanda senast den 2 maj
(eller poststämplad med Postens stämpel den 2 maj).
Utbetalning
Bidrag utbetalas till studieförbundets bankgiro eller plusgiro.
Granskning
Sökande som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar till förfogande som Kultur Jönköpings kommun (KJK) efterfrågar. Bidrag som beviljats på oriktiga
grunder medför återbetalningsplikt. KJK kan besluta att annan än KJK ska utföra granskningen.
Regler antagna
Regler antagna av kulturnämnden 2013-12-11 § 150 och av kommunfullmäktige 2014-01-30 § 12. Reglerverket börjar gälla från och med 2014.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som Du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av kulturnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga Din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras
på Jönköpings kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av
sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Kulturnämnden, Box 1029, 551 11 Jönköping. Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända
dig till samma adress eller ringa 036-10 66 93. Mer information om personuppgifter finns på www.jonkoping.se/kultur.

