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§ 24

Ärendenummer RUN 2020/193

Regionalt stöd till studieförbunden 2020
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar att fördela stödet till
studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län enligt förslag.
Vid eventuell justering av statsbidraget reduceras det regionala bidraget i
motsvarande grad i efterhand.
Bakgrund
Region Kalmar län fördelar medel till studieförbundens regionala
verksamhet enligt beslutad riktlinje. Regionbidraget syftar till att stödja och
utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom utbildning av ledare
och funktionärer samt verksamhetsutveckling. Studieförbunden ska vara
verksamma i minst hälften av kommunerna och ett grundbidrag delas ut till
de studieförbund som uppnår godkänd volym på verksamhet i alla länet
kommuner. Övriga anslaget fördelas i proportion till den lokala
verksamheten som godkänts för statsbidrag via Folkbildningsrådet under de
två föregående åren.
Det är folkbildningsrådet som ansvarar för uppföljning och granskning av
den verksamhet som uppbär statsbidrag. Om villkoren för statsbidrag inte
har uppfyllts eller om bidragsmottagaren har lämnat felaktiga uppgifter kan
Folkbildningsrådet besluta om återbetalning av statsbidraget. Skulle detta bli
aktuellt justeras det regionala bidraget i motsvarande grad.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV och Studiefrämjandet har
ännu inte fått Folkbildningsrådets godkännande av redovisad verksamhet
2018, vilket kan komma att innebära justeringar av bidraget i efterhand.
Handling
Fördelning av stöd till studieförbundens regionala verksamhet
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