Kulturnämnden

Allmänna villkor – Bidrag till studieförbunden
Studieförbunden fyller en vital funktion i ett starkt civilsamhälle. Civilsamhället
har i sin tur en grundläggande betydelse genom att erbjuda olika former för
deltagande och därigenom stärka människors kreativitet och självständighet.
Studieförbundens folkbildningsverksamhet är en del av civilsamhället som
kännetecknas av en demokratisk kunskaps- och människosyn vilket är en viktig
del för invånarna i kommunen. Studieförbunden är även en aktör som
genomför olika typer av kulturarrangemang.
Vilka kan söka studieförbundsbidrag
För att kunna ansöka om studieförbundsbidrag ska förbundet vara berättigad
till statligt studieförbundsstöd. Dessutom ska studieförbundet vara registrerad i
Örebro kommuns boknings- och bidragssystem1.
Efter registrering ska studieförbundet:
- Synas i Örebro kommuns föreningsregister för att tillgängliggöra
studieförbundet för fler invånare.
- Bedriva verksamhet för Örebro kommuns invånare.
Studieförbundet kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess
företrädare, i verksamheten:
- Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter
- Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde
- Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i
1 eller 2, eller
- Motarbetar det demokratiska styrelseskicket
- Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger
Ansökan av bidrag
Ansökan ska skickas in via Örebro kommuns bidragssystem eller annat anvisat
formulär. Ansökningar som inte inkommer enligt anvisning kommer att avvisas
och ej behandlas.
- Följande årsmöteshandlingar för senast genomförda årsmötet och
övriga handlingar ska vara kommunen tillhanda när ansökan skickas in:
o Signerat årsmötesprotokoll
o Verksamhetsberättelse för hela studieförbundets
verksamhet
o Verksamhetsberättelse för den verksamhet som
genomförts i Örebro kommun
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o Bokslut/Ekonomisk redovisning
o Signerad revisionsberättelse
o Verksamhetsplan
-

Förutom årsmöteshandlingarna ska även följande information skickas
in:
o Namn och personnummer på firmatecknare i
studieförbundet
o Antalet män och kvinnor (juridiskt kön) i
studieförbundets styrelse för föregående verksamhetsår

Stoppdatum för ansökan
Ansökan med tillhörande handlingar ska vara komplett vid stoppdatum
för bidraget och kan inte kompletteras i efterhand.
- För sent inkommen ansökan kommer ej att handläggas.
-

Utbetalning
- Utbetalning sker till angivet bankgiro/plusgiro i bidragssystemet. Det är
studieförbundets ansvar att det är korrekt angivet. Om betalning sker
till fel bankgiro/plusgiro kommer ingen ny utbetalning att göras.
Örebro kommuns rättigheter
- Har studieförbundet ansökt om bidrag under de senaste tre åren, har
förvaltningen rätt att när som helst under året besöka studieförbundets
verksamhet, begära in räkenskaper, protokoll eller annan
dokumentation som bedöms nödvändig.
- Om stödet har utbetalats på felaktiga uppgifter kan det komma att
återkrävas för ansökningar upp till tre år tillbaka.
- Om studieförbundet har en skuld till förvaltningen har kommunen rätt
att avslå ansökan alternativt kvitta skulden mot hela eller del av det
beviljade bidraget.
- Ett studieförbund som lämnar felaktiga uppgifter riskerar att helt eller
delvis avstängas från rätten att erhålla bidrag samt boka lokaler och
anläggningar. Bedömer förvaltningen det nödvändigt kan
studieförbundet polisanmälas.
- Ansvarig nämnd har rätt att avslå bidragsansökningar alternativt stänga
av studieförbund från rätten att ansöka om bidrag av andra skäl än
ovanstående.
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