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Bidragsregler för Studieförbund i Botkyrka kommun
Genom stöd till studieförbund verksamma i Botkyrka kommun ska förutsättningar
skapas för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå. Stödet ska bidra till att främja demokrati, jämställdhet och likabehandling
samt motverka ojämlika förutsättningar mellan olika områden, målgrupper och föreningar i kommunen. Det kan handla om ojämlika förutsättningar gällande exempelvis
tillgänglighet, kunskap, hälsa och inflytande.

Allmänna villkor
Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun beviljar studieförbundsbidrag till:
- Studieförbund som erhåller statligt bidrag från Folkbildningsrådet och har verksamhet inom Botkyrka kommun.
- Alkohol- och drogfri verksamhet.
- Studieförbund som arbetar enligt demokratiska principer och för att motverka
kränkningar och diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Bidrag beviljas inte till religiösa aktiviteter/studier.
Bidraget betalas endast ut till det ansökande studieförbundets plus- eller bankgirokonto.

Ansökan
Ansökan om bidrag till studieförbund görs en gång om året i april.
Ansökan görs i kommunens digitala ansökningsverktyg InterbookGo.
Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
 Relevant kommunsammandrag
 Senaste aktuella verksamhetsberättelse, ska innehålla redovisning av hur tidigare
bidrag använts
 Senast aktuella ekonomiskberättelse, ska framgå hur mycket som är bidrag från
Botkyrka kommun
 Senaste aktuella årsmötesprotokollet
 Senaste aktuella revisionsberättelsen
 Projektansökan: en omfattande beskrivning av den tänkta verksamheten kopplat
till kriterierna för det prioriterade målområdet
Bidrag för en och samma verksamhet kan endast beviljas en gång och kan bara sökas av
det studieförbund som genomfört verksamheten.
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Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag.

Bidragsfördelning
Botkyrka kommuns studieförbundsbidrag består av två delar och fördelas enligt följande:

Projektstöd 25%
Projektstöd

Studiecirklar 40%

Grundstöd 75%
Annan folkbild.
30%

Kulturprogram
30%

Grundstöd
75 procent av det totala studieförbundsbidraget utgörs av ett grundstöd. Hälften av bidraget baseras på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften baseras på
ett genomsnitt av de två tidigare åren. I grundstödet premieras målgrupperna unik deltagare, korttidsutbildad unik deltagare och funktionshindrad deltagare.
Grundstödet fördelas enligt följande:
Studiecirklar 40%
Bidraget baseras till hälften på antalet slutrapporterade studietimmar och hälften på antalet deltagare i de prioriterade målgrupperna. Unik deltagare ges värdet 1, korttidsutbildad unik deltagare ges värdet 2 och funktionshindrad deltagare1 ges värdet 4.

Annan folkbildningsverksamhet 30%
1

Botkyrka kommun använder här samma definition som Folkbildningsrådet. D.v.s. nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Källa: Socialstyrelsens termbank (www.socialstyrelsen.se)
4 [8]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ungdom och förening

2019-01-18

Bidraget baseras till hälften på antalet slutrapporterade studietimmar och hälften på antalet deltagare i de prioriterade målgrupperna. Unik deltagare ges värdet 1, korttidsutbildad unik deltagare ges värdet 2 och funktionshindrad deltagare ges värdet 4.
Kulturprogram 30%
Bidraget baseras på inrapporterade antal kulturprogram.
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Projektstöd
25 procent av det totala studieförbundsbidraget utgörs av ett projektstöd.
Projektstödet ska bidra till utvecklingen av nya verksamhetsformer, gynna de prioriterade målområdena och nå områden i kommunen där insatser behövs och kan ge en
kännbar effekt för medborgarna. Projektstödet beviljas inte för de verksamheter som
studieförbundet redan bedriver i sin ordinarie verksamhet.
Maxbelopp för respektive projekt är 50 000kr.
Om potten för projektstöd inte går åt kommer överblivna medel att föras över till grundstödet och fördelas enligt mallen för detta.
Projektet ska redovisas i studieförbundets verksamhetsberättelse eller på separat redovisningsblankett, avseende både genomförande och ekonomiskt utfall. Om stora avvikelser sker eller projektet inte alls genomförs som planerat ska detta snarast meddelas
förvaltningen och kan medföra att studieförbundet får återbetala hela eller delar av projektstödet.
Projektstödet beviljas för att starta nya projekt/verksamhet inom de prioriterade målområdena: unga vuxna, föreningsutbildning och språkutveckling. Nedan följer kriterierna
för respektive målområde:
Unga vuxna
Bidrag kan beviljas till insatser och aktiviteter som riktas till unga vuxna i åldern 16-22
år med syfte att stötta grupper/individer till större självständighet, vuxenblivande och
delaktighet i samhället. Aktiviteter kan genomföras i samverkan med föreningar, andra
studieförbund eller aktörer som når målgruppen.
Det kan t.ex. vara:
- Uppsökande insatser eller andra metoder för att hitta nya sätt att nå målgruppen.
- Verksamhet som syftar till ökad delaktighet, personlig utveckling, inflytande,
T.ex. i form av:
 föreläsningsserier,
 studiebesök,
 ledarutbildning,
 läger,
 kurser,
 studiemotiverande insatser
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Föreningsutbildning
Bidrag kan beviljas till olika former av föreningsutbildningar. Det är prioriterat att nå de
föreningar och individer som har störst behov av att få mer föreningskunskap på en
grundläggande nivå. D.v.s. att nå bredare än dem föreningar som redan är medlemsföreningar i respektive studieförbund.
Utbildningarna kan t.ex. handla om
 hur man startar och registrerar en förening, vad styrelsen har för roll och uppdrag, hur man gör en verksamhetsberättelse och sköter föreningens ekonomi
 vilka lagar och regler som finns för föreningar att följa
 hur man kan söka bidrag och stipendier
Detta kan ske vid enstaka tillfällen, i föreläsningsserier, helg- eller kvällskurser eller på
andra sätt som passar målgruppen.
Insatser och aktiviteter kan rikta sig direkt till befintliga föreningar men även till grupper som ännu inte har en egen förening, och även genom samarbeten med skolor, fritidsgårdar, föräldragrupper eller andra nätverk och sammanhang.

Språkutveckling
Bidrag kan beviljas till språkutvecklande insatser och aktiviteter för nyanlända och
grupper som är i behov att förbättra sina kunskaper och språkliga färdigheter i det
svenska språket.
Det kan t.ex. vara att:
- identifiera situationer i den egna verksamheten som kan användas mer språkutvecklande än idag
- nå grupper som gynnas av språkutvecklande aktiviteter
- lägga fokus vid hur svenska språket hos deltagarna kan utvecklas i samspel med
andra modersmål
- ge ledarna ökad kompetens i hur de medvetet använder språkutvecklande insatser och aktiviteter
- arbeta för ökad läskunnighet
- anordna språkcafé
- träna språkutveckling genom kultur- och fritidsaktiviteter
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Övrigt
Kultur- och fritidsnämnden kommer årligen att utse ett studieförbund att ingå i den
kommunala revisionen.
Studieförbund som får kommunalt bidrag är skyldiga att visa upp sina
räkenskaper, protokoll, medlemsregister, redovisning av kommunsammandrag, och övriga handlingar för kommunens utsedda granskare om kommunen efterfrågar detta.
Inlämnande av felaktiga uppgifter, som kan påverka stödets storlek, kan medföra återbetalningsskyldighet och/eller avstängning från fortsatt stöd.
Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande regler och riktlinjer för kommunens stöd till studieförbund.
De prioriterade målområdena som studieförbunden kan söka projektstöd för gäller tillsvidare men kan ändras efter beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Samtliga studieförbund kommer årligen att bjudas in till kultur- och fritidsförvaltningen
för dialogträff om aktuella behov, utmaningar och möjligheter, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte.
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