Så här fördelas stödet:
Stöd till allmän studieförbundsverksamhet
Stödet består av ett organisationsbidrag, ett tillgänglighetsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Och
fördelas enligt följande:
Organisationsbidrag

10 procent

Tillgänglighetsbidrag

8 procent

Verksamhetsbidrag/ studiecirkel

62 procent

Verksamhetsbidrag/ kulturprogram

15 procent

Verksamhetsbidrag/ annan folkbildningsverksamhet

5 procent

Särskilda fördelningsprinciper Uppsala kommun
Organisationsbidrag
Bidraget fördelas mellan de studieförbund som vid slutrapportering av verksamheten två år före
bidragsåret redovisade minst 2 000 studietimmar och minst 100 unika deltagare. Respektive
studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av det antalet unika
deltagare i studiecirkel.
Tillgänglighetsbidrag
Bidraget syftar till att underlätta utveckling av verksamheten så att den är tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd. Hälften av bidraget baseras på antalet
studietimmar och hälften baseras på antalet rapporterade deltagare i verksamhet där någon eller
några deltagare varit i behov av särskilda insatser. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet
två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre
och fyra år före bidragsåret.
Bidraget fördelas på verksamheter med personer med funktionsnedsättning som har haft behov av
förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Endast
verksamhet som har inneburit merkostnader kan rapporteras och ge rätt till bidrag.

Kultur i vården-bidrag (KIV-verksamhet)
Syftet med Kultur i vården-bidraget är att:



Göra studiecirkel- och kulturverksamhet av hög kvalitet tillgänglig för deltagarna.
Studieförbunden ska se till så att verksamheten har både har en god geografisk spridning
och ett utbud som fördelar sig jämt mellan de olika målgrupperna.

Målgrupper för KIV-verksamheten:


Personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i eget boende eller i bostad med
särskild service.



Personer med psykiska funktionshinder med boendestöd i ordinärt boende eller i särskilt
boende, och/eller som får andra insatser riktade till målgruppen.
 Äldre personer som får äldreomsorg antingen genom vårdboende eller stöd i ordinärt
boende.
Verksamheten ska genomföras av studieförbunden med folkbildningens metoder och kriterier för
statsbidragsberättigad verksamhet. Det innebär bland annat att:




Verksamheten ska vara fri och frivillig för deltagarna.
Aktiviteterna ska utgå från och tillvarata deltagarnas intressen och behov.
Verksamheten ska ledas av godkänd cirkelledare med utbildning eller lämplighet för
målgruppens behov.
 Aktiviteterna får inte genomföras av vård- och omsorgspersonal.
 Verksamheten ska regelbundet utvärderas och utvecklas.
Dessutom gäller följande:





Cirkelledare får inte ersätta vård- och omsorgspersonal under tiden som aktiviteten pågår.
Verksamheten ska vara helt skild från vård, terapi eller annan verksamhet som är
kommunens eller landstingets ansvarsområde.
Verksamheten får inte ersätta daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och ska ske på deltagarnas fritid.
Verksamheten får inte omfatta ordinarie föreningsverksamhet inom
handikapporganisationer.

