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BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna som själva väljer om och när de vill delta. Det samhällsstödda 
folkbildningsarbetet sker i studieförbund och inom folkhögskolor.
Folkbildningen bärs av idéer - om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till folkrörelser och 
föreningar ger studieförbunden deras olika profiler.
Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att 
lärandet är aktivt.

Kommunala bidrag utgår till de studieförbund som ingår i Folkbildningsrådet (ABF, Bilda, Folkuniversitetet, 
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Sensus, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet 
och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), samt till SISU Idrottsutbildarna. Dessa villkor och fördelningskriterier 
gäller de 10 studieförbund som ingår i Folkbildningsrådet. 

Kriterier för stöd
Ekonomiskt stöd kan beviljas till studieförbund som är verksamma i Hylte kommun och som ingår i Folkbildningsrådet. 
Endast verksamhet som bedrivs inom Hylte kommun och som riktar sig mot medlemmar i kommunen kan ligga till 
grund för bidrag.

Syfte med bidraget
Syftet med att ge kommunala bidrag till studieförbunden i Hylte ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till 
folkbildningen. Dessa fyra syften är:

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 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.

Fördelningsmodell
Fördelningen baseras på volymmått. Vid beräkning av dessa mått gäller samma villkor som Folkbildningsrådet 
fastställt för statsbidrag till studieförbund.

Kriterierna för fördelningen mellan studieförbunden inom Folkbildningsrådet är följande:
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Organisationsbidrag (10 %)
Bidraget fördelas mellan de studieförbund som vid slutrapportering av verksamheten två år före bidragsåret 
redovisade minst 1500 studietimmar och minst 75 unika deltagare. Respektive studieförbund får del av 
organisationsbidraget i proportion till sin andel av det antalet unika deltagare i studiecirkel.

Tillgänglighetsbidrag (8 %)
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.

Om Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidraget beräknas på antalet studietimmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan 
folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram, och fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av 
den totala verksamheten av respektive slag.
Studiecirkelverksamheten ska utgöra minst hälften av studieförbundets samlade folkbildningsverksamhet.1

En deltagare kan under aktuellt år vara unik enbart en gång i studiecirkelverksamhet respektive en gång i annan 
folkbildningsverksamhet. Detta oavsett hur många verksamheter individen deltar i.

Verksamhetsbidrag/studiecirkel (62 %)
Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där korttidsutbildad unik 
deltagare ges värdet 2. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på 
ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret.

Verksamhetsbidrag/folkbildningsverksamhet (5 %)
Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där unik deltagare ges 
värdet 1. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt 
av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret.

Verksamhetsbidrag/kulturprogram (15 %)
Fördelningen sker utifrån antal kulturprogram. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret 
och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret.

Kontroll m.m.
Studieförbund som har verksamhet i kommunen och som får bidrag ger därmed Arbets- och näringslivsnämnden rätt 
att företa revision. Efter begäran av Hylte kommuns arbets- och näringslivsnämnd ska de uppgifter och verifikationer 
som kommunen kan behöva för sin granskning och vidare beslut lämnas. Närvarolistor och kulturprograms rapporter 
är att betrakta som juridiska dokument och underlag för genomförd samhällsstödd verksamhet, vid en eventuell 
granskning. Hylte kommun kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt stöd om studieförbundet lämnat 
oriktiga eller felaktiga uppgifter. Genom att ta emot stödet accepteras detta villkor.

Infasning av nya studieförbund
Infasningsperiod för nya studieförbund är 3 år. För att beviljas bidrag skall studieförbundets centrala organisation 
godkänts av Folkbildningsrådet för att få statsbidrag enligt Förordning om statsbidrag till folkbildningen, och 
studieförbundet skall uppfylla kriterierna för stöd.

1 Folkbildningsverksamhet mäts i studietimmar. Ett kulturprogram motsvarar i detta sammanhang nio 
studietimmar.
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Utbetalning
Utbetalning sker senast 4 månader efter sista ansökningsdag. 

Redovisning och ansökan
Verksamhetsberättelse som redovisar vilken verksamhet som bedrivits i Hylte kommun, ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse samt undertecknad statistiksammanställning från SCB (Statistiska centralbyrån) av genomförd 
verksamhet ska lämnas till arbets- och näringslivsnämnden senast den 30 april året efter verksamhetsåret. 

Ansökan skall vara arbets- och näringslivsnämnden tillhanda senast 30 april. 
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om Bidrag till Studieförbund”.
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