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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Bidrag till studieförbund; grundbidrag 

INLEDNING 

D nr 2013/31 

Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund. Bidraget till studieförbunden 
grundas på tre olika verksamhetsområden -studiecirkel, kulturprogram eller annan 
folkbildningsverksamhet Bidraget delas i tre delar: grundbidrag- del av anslaget 
som fördelas på basis av ingångsvärdet från året innan, volymbidrag-del av 
anslaget fördelat efter antalet deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår- och 
målgruppsbidrag-del av bidraget som fördelas efter målgrupper. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/32/1, skrivelse 2013-02-01 från kultur och fritidsenheten 
Bilaga KS 2013/32/2, fördelningsmodell 

Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
;m, i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

;m, i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~ SJ\LJ\ Bilaga KS 2013/32/1 
~KOMMUN 

KULTUR- OCH FRITIDSENBETEN 

Roger Nilsson 

MISSIV 

Ledningsutskottet 

Bidrag till studieförbund, grundbidrag 

Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund. Varje studieförbund har sin 
egen profil och ideologiska särart. 

Bidraget till studieförbunden grundas på tre olika verksamhetsformer: 
• studiecirkel 
• kulturprogram 
• annan folkbildningsverksamhet 

En studiecirkel består av minst tre personer som under minst tre 
sammankomster och minst nio studietimmar (en studietimme är 45 min) 
gemensamt söker kunskap. Cirkelledaren kan vara en av dessa tre. 
studiecirkeln riktar sig till ungdomar och vuxna. För att räknas som deltagare 
i en studiecirkel måste deltagaren under året fylla minst 13 år. 

Kulturprogram riktar sig till ungdomar ochfeller vuxna och ska framföras 
eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum 
att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke 

I Sala kommun har vi delat upp bidragen i tre delar: 

Grundbidrag: 

Volym bidrag: 

Målgrupps bidrag: 

Del av anslaget som fördelas på basis av 
ingångsvärdet från året innan. 

Del av anslaget fördelat efter antalet 
deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår 

Del av bidraget som fördelas efter målgrupper. 
Riktad verksamhet- handikappade och invandrare, 
Korttidsutbildade = deltagare i cirklar i basämnen, 
Boende i glesbygd= H-region 5 och6. 
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MlSSIV 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsenhet 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfritid@ sala. se 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/tf enhetschef 

Ro ge r. Nilsson@ sala. se 
Direkt: 0224-555 04 

www.sala.se 



Kultur- och fritidsenheten 

Tillgängligt anslag för det budgetår som fördelningen avser: 

Grundbidrag 

Volymbidrag 

Målgruppsbidrag 

60% procent av anslaget 178 800 kr 

25% procent av anslaget 74 500 kr 

15% procent av anslaget 44 700 kr 

298 000 kr 

Bidragen betalas ut vid två tillfällen över året. Grundbidrag utbetalas i januari 
och volym- och målgruppsbidraget efter inkomna ansökningar i juni. 

Grundbidraget ska medverka till att ge studieförbunden möjligheter att 
arbeta mot sina mål. Genom grundbidraget ges studieförbunden stabila 
arbetsförutsättningar över tid samtidigt som det skapas förutsättningar för 
långsiktiga satsningar där varje studieförbunds profil och ideologiska särart 
kan tydliggöras. 

Enhetens förslag till bidragsfördelning gällande grundbidrag: 

Grundbidrag 2013 

Studieförb Belopp 

ABF 77817kr 

Bilda 7 886 kr 

Folkunivers 10 103 kr 

Studiefrämj 19 100 kr 

Studf Vuxensk 22 521 kr 

NBV 1 592 kr 

Sf Medborgar 26 303 kr 

SENSUS 13 478 kr 

SUMMA 178 800 kr 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslagen till bidrag för studieförbunden enligt bilaga KFU 
2013/4 

Med vänliga hälsningar 

Roger Nilsson 
TF Enhetschef 
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En modell för fördelning av kommunens folkbildningsanslag mellan studieförbunden 
Modellen bygger på Folkbildningsrådets principer för fördelning av statsbidraget 
mellan studieförbunden. 
Förklaringar: 
Ingångsvärde: 
Deltagartimmar: 

Grundbidrag: 
Volymbidrag 
Målgruppsbidrag: 

Respektive studieförbundsandel av hela bidraget föregående år 
Volymmått för cirkelverksamhetens omfattning-
Folkbildningsrådet räknar om även kulturverksamheten till deltagartimmar. 
Del av anslaget som fördelas på basis av ingångsvärdet 
Del av anslaget fördelat efter antalet deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår 
Del av bidraget som fOrdelas efter målgrupper. Riktad verksamhet - handikappade och invandrare, 
Korttidsutbildade =deltagare i cirklar i basämnen, Boende i glesbygd= H-region 5 och 6 

Kronor 
Tillgängligt anslag för det budgetår som fördelningen avser 298 000 kr 

178800 
74500 
44700 

Grundbidrag 178800 60,00% procent av anslaget 
Volymbidrag 74500 25,00% procent av anslaget 
Målgruppsbidra 44700 15,00% procent av anslaget 

Grundbidrag 2013 

Studieförb Belopp 
ABF 77 817 kr 

Bilda 7 886 kr 

Folkunivers 10103 kr 

Studiefrämj 19 100 kr 

Studf Vuxensk 22 521 kr 

NBV l 592 kr 

Sf Medborgar 26 303 kr 

SENSUS 13 478 kr 

SUMMA 178 800 kr 

SALAKOMMUN 
Kuftur & Fr'1tid 

Ink. 2013 -01- 1 1 

Diariem 
·:iCJ 

l 
l \ 

C'· 
f-' 

"' ()Q 

"' 
i"' 
Cfl 

N 
o ,_. 
w ......_ 
w 
N ......_ 
N 


