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Kulturen utvecklar det civila samhället och håller det demokratiska synsättet levande. Den är 
en oersättlig del av ett välmående samhälle och den bidrar till människors och samhällets 
utveckling. Folkbildningen har unika möjligheter att via studiecirklar, föreläsningar, 
kulturprogram och annan verksamhet nå ut till och aktivera människor. På så sätt skapas 
möjligheter för invånarna i Hylte att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att 
delta i samhällsutvecklingen och kulturlivet. Studieförbund med en egen klar och tydlig 
profil, som samtidigt formar sin verksamhet utifrån de principer som kännetecknar 
folkbildningen, har viktiga uppgifter att utföra för Hyltes utveckling. Detta gäller såväl inom 
den allmänna bildningsrollen, som i demokratifrågor inom kulturområdet. 
 
 
 

1. Syfte med bidraget 
 

Bidragen syftar till att ge studieförbunden möjlighet att i demokratiska former bedriva och 
främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom Hylte kommun. Statens syfte 
med stöd till studieförbunden gäller också för Hylte kommun: 
 

• Främja verksamhet som gör det möjligt för människor att 
påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i 
samhällsutvecklingen 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället 
 

• Bidra till att bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet samt främja 
kulturupplevelser och eget skapande. 

 
 
 

2. Bidragets fördelningsprinciper 
 

Kommunalt bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
organisation godkänts av Folkbildningsrådet för att få statsbidrag enligt Förordning om 
statsbidrag till folkbildningen. Endast den verksamhet som bedrivs inom Hylte kommun är 
bidragsberättigad. Med kommunal verksamhet omfattas verksamhet som studieförbundet 
planerar och har genomförandeansvar för, vilket medför ansvar för verksamhets- och 
ekonomisk redovisning, uppföljning och utvärdering. Anslaget utgår endast till icke-
kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från det offentliga 
skolväsendet. Hylte kommuns arbets- och näringslivsnämnd lämnar bidrag till 
studieförbundens verksamhet dels som grundbidrag och dels som rörligt bidrag enligt nedan. 
Arbets- och näringslivskontoret ansvarar på uppdrag av arbets- och näringslivsnämnden för 
fördelning av anslaget till studieförbundens kommunala verksamhet. 
 

Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport och revisionsberättelse samt underskrivna 
redovisningar av genomförd verksamhet ska lämnas till arbets- och näringslivsnämnden 
senast den 30 april året efter verksamhetsåret. Utbetalning av grundbidraget sker senast under 
februari månad och det rörliga bidraget senast under augusti månad. 



 

 

 
o Grundbidraget består av 75 % av det totala bidraget. Grundbidraget baseras på 

studieförbundens procentuella andel av det totala bidraget från föregående år. 
 

o Det rörliga bidraget består av 25 % av det totala bidraget. Fördelningen av bidraget 
grundas på senast slutrapporterat verksamhetsår. Bidraget år 2012 grundas alltså på 
genomförd verksamhet år 2011, 2013 års bidrag på genomförd verksamhet år 2012 
osv. Denna bidragsdel innehåller två delar: 

 
 

- Förstärkningsbidrag 
Uppgår till 6 % av det totala bidraget. 2/3 av bidraget avsätts till verksamhet 
med deltagare som har funktionsnedsättning och 1/3 avsätts till verksamhet med 
deltagare som har invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften 
av förstärkningsbidraget fördelas utifrån antalet deltagare och hälften utifrån 
studietimmar i studiecirkel (värde 1,0 studietimme) respektive annan 
folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme) som genomförts med 
deltagare som tillhör någon av ovanstående kategorier.  

 
 

- Verksamhetsrelaterat bidrag 
    Den verksamhetsrelaterade delen uppgår till 19 % av det totala bidraget.  
    14 % av det totala bidraget fördelas utifrån bidragsberättigade studietimmar i  
    studiecirklar (värde 1,0 studietimme), annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 
    studietimme) och kulturprogram (värde 9 studietimmar). 5 % av det kommunala 
    bidraget fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel.  

 
 
Folkbildningsrådet beskriver och definierar de olika verksamhetsformerna som utgör 
studieförbundens verksamheter. 
 
 
 
 
 

3. Uppföljning och utvärdering  
 

 
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. 


