Ansökan om bidrag Studieförbund
För studieförbundens lokala verksamhet
Verksamhetsår 2021

Sökande
Studieförbund

Organisationsnummer

Utdelningsadress (för utbetalning av bidrag)

Telefon

Postnummer och ort

Bank/postgiro

Studieförbundets kontaktperson för bidragsansökan

E-postadress kontaktperson

Underskrift – villkor för bidrag anges på baksidan av denna blankett
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Borlänge kommun. Uppgifterna kommer att användas för
Borlänge kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Ansökan oss tillhanda senast 30 april.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
781 81 Borlänge kommun
BORLÄNGE

Bifoga:
1. Verksamhetsberättelse 2020
2. Ekonomisk redovisning 2020 inkl. påskriven
revisionsberättelse
3. Kommunsammandrag (stuv), underskriven.
4. Verksamhetsplan 2021
5. Svar på frågor - Intern kontroll

E-post:
gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se
(Vi ser gärna att ni skickar in er ansökan med bilagor via e-post).
OBS! Ansökan inskickad efter utsatt datum kan medföra att beslut om kommunbidrag uteblir.

Arbetsmarknad och vuxenutbildningen
Borlänge kommun
Besök: Röda vägen 50
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Telefon: 0243-740 00, 740 77.
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Syftet med kommunbidraget
Borlänge kommuns stöd till studieförbunden följer statens fyra syften:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för bidrag till studieförbunden i Borlänge
•
•
•
•

Studieförbundet skall vara godkänt för att få statsbidrag från Folkbildningsrådet
Bidrag betalas bara ut till verksamhet som inte har ett vinstdrivande syfte
Studieförbundet redovisar tydligt i sin verksamhetsplan och årsredovisning för planerad och genomförd
verksamhet i Borlänge kommun
Det ansökande studieförbundet får inte ha skulder hos kronofogdemyndigheten eller vara försatt i konkurs. Det
ansökande studieförbundet skall verka på demokratins grunder, verka för demokratins idéer och verka för
mänskliga fri- och rättigheter

Återkrav kan tillämpas vid överträdelser av villkor för bidrag till studieförbund.

Fördelningsmodell
Fördelningen av bidrag mellan studieförbunden grundar sig på genomförd verksamhet och den statistik som inrapporterats
till Folkbildningsrådet/SCB.
Fördelningsmodellen bygger på att kommunbidraget fördelas mellan verksamhetsformerna på följande sätt:
•
•
•

70% studiecirklar, (50% deltagare och 50% studietimmar)
10% annan folkbildningsverksamhet (50% deltagare och 50% studietimmar)
20% kulturarrangemang (antal kulturprogram).

2021 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på ett år.
D v s 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019. För 2021 års beräkning görs
justeringar i enlighet med resultaten av den granskning Folkbildningsrådet initierade 2020 av
studieförbundens verksamhet.

Utbetalning av kommunbidrag
Utbetalning av kommunbidrag görs efter arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut.
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