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STUDIEFÖRBUNDSBIDRAG
1. Allmänna bestämmelser
Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning omfattande en eller flera kommu-ner och som av
Folkbildningsförbundet är godkänd för erhållande av stats-bidrag.
Kommunalt bidrag utgår per kalenderår. Underlag för beräkning av bidraget är avdelningens
verksamhetsredovisning för senast avslutat verksamhetsår.
Kommunfullmäktige fastställer årligen storleken på budgetramen för studieförbundsbidragen. Bidraget
utbetalas efter beräkning enligt P 2.
Bidrag skall grunda sig på det senaste avslutade verksamhetsårets verksam-het. Bidragen skall betraktas
som bidrag för studieorganisationernas på-gående verksamhetsår.

2.

Beräkning av bidraget

Studieförbundsavdelning verksam i Upplands-Bro erhåller kommunalt bidrag i förhållande till andelen av
det statliga bidraget som respektive studieförbund erhållit för verksamhet i Upplands-Bro kommun
föregående verksamhetsår. Detta innebär att bidrag utgår med samma procentuella andel som det
statliga bidraget för verksamhet i Uppland-Bro föregående verksamhetsår.

3.

Ansökan och redovisning

Avdelning som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag skall senast 30 april efter avslutat
verksamhetsår inlämna ansökan/redovisning.
Redovisningen skall avse föregående verksamhetsår, vara undertecknad av ordförande och revisor och
omfatta:
* Ekonomisk redovisning. Storleken på statsbidraget avseende verksamhet i Upplands-Bro ska framgå.
* Verksamhetsberättelse. Av verksamhetsberättelsen ska tydligt framgå vilken verksamhet som
genomförts i Upplands-Bro kommun.
* Revisionsberättelse
* Kommunsammandrag. Den sammanställning över respektive studieför-bunds verksamhet i UpplandsBro som Folkbildningsförbundet redovisar till studieförbunden.

4.

Utbetalning av bidrag

Bidragen utbetalas under andra kvartalet.

5.

Kontroll

Studieförbund som erhåller kommunalt bidrag är skyldig att medge kommunen (Bildningsnämnden) och
deras revisorer rätt att ta del av studieförbundets räkenskaper, protokoll och övriga handlingar.

6.

Tolkning

Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av Bildningsnämnden.

7.

Återbetalning

Medvetet inlämnande av felaktiga eller osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag.

