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VARFÖR OFFENTLIGA MEDEL TILL STUDIEFÖRBUNDEN?
Det enklaste sättet att besvara frågan hittar vi i Förordning om statsbidrag till studieförbunden:
Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:
1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,
2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. den demografiska utmaningen,
4. det livslånga lärandet,
5. kulturen,
6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och
7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Ett annat sätt att besvara frågan hittar vi i den forskning som gjorts och görs kring folkbildningens
betydelse för utveckling av såväl enskilda individer som samhället i stort.
De forskningsresultat som presenteras handlar ofta om en eller flera av följande ”nyttoaspekter”:

Studieförbunden stärker demokratin, dels genom betydelsen för det svenska föreningslivet och
även genom verksamhet utanför annat föreningsliv där deltagare i studiecirklar får en ökad grad av
tillit till andra människor och till demokratiska processer.

Studieförbunden främjar folkhälsan. Känslan av sammanhang, som kommer ur upplevelsen att livet
är begripligt och att jag kan påverka min situation, är en viktig grund för människors hälsa. Mycket av
studieförbundens verksamhet handlar just om att ge människor ökade möjligheter att påverka sin
situation.

Studieförbunden verkar kompetenshöjande. Väldigt många människor skaffar sig nya insikter och
kunskaper via studiecirklar eller kurser och ofta blir cirkeln även en vägledare för yrkesval och en
ingång till vidare formella studier. Många cirkelledare vittnar också om att cirkelledarskapet gett dem
ökad kompetens till nytta för deras yrkesliv.

Studieförbundens verksamhet i Halmstad
Alla uppgifter avser statsbidragsberättigad verksamhet år 2009.

ANTAL STUDIECIRKLAR 2 585  ANTAL DELTAGARE I STUDIECIRKLAR 18 205
Det innebär, utslaget på årets alla 365 dagar, att mer än
7 studiecirklar per dag startar i Halmstad.
Antalet deltagare i studiecirklar motsvarar var 5:e Halmstadbo.
De vanligast förekommande inriktningarna på ämnesområden för studiecirklarna är: Konst och media
(1 397 cirklar), Humaniora (319 cirklar) och Personliga tjänster, friskvård m m (177 cirklar).

ANTAL ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 613  ANTAL DELTAGARE I ANNAN
FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 8 280
Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i
studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera.

ANTAL KULTURPROGRAM 3 819  ANTAL DELTAGARE I KULTURPROGRAM 271 201
Antalet deltagare i kulturprogram i Halmstad motsvarar 3 program per invånare och år.
Utslaget på årets alla dagar anordnar studieförbunden
nästan 10,5 kulturprogram per dag i Halmstad.

VERKSAMHET UTAN STATSBIDRAG
Studieförbunden genomför också ganska mycket verksamhet som ligger utanför reglerna för
statsbidrag. Det handlar då oftast om uppdragsutbildningar åt företag eller organisationer, men det
kan också vara verksamheter som handlar mer om utövande än om lärande. Dessa verksamheter
ligger utanför redovisningen ovan.

STUDIEFÖRBUNDENS EKONOMISKA VILLKOR I HALMSTAD

Tyvärr har studieförbunden i Halmstad fått kraftigt försämrade villkor de senaste åren. Effekten på
verksamheten är ganska självklar men frågan är hur stor besparingen för kommunen är. Vi vill påpeka
några rent ekonomiska samband som kan vara väsentliga.

För varje kommunal skattekrona som lades till studieförbunden kom 3,2 kronor från staten. Dessutom
drog studieförbunden in projektmedel till Halmstad för över 993 000 kronor. Eftersom statsbidraget
beror på mängden verksamhet innebär det att storleken på det kommunala anslaget påverkar
statsbidragets storlek. Dessutom ‐ om man från det kommunala anslaget drar de pengar som anställda
och arvoderade i studieförbunden betalat i kommunalskatt till Halmstad blev nettokostnaden 2009
drygt 1,6 Mkr. (År 2008 var denna nettokostnad ca 1,1 Mkr, trots ett högre bidrag!)
Kommunala anslag till studieförbunden är en bra affär för Halmstad kommun! Mer än 10
kulturprogram och 7 studiecirklar per dag, året om, till en nettokostnad av 1,6 Mkr…
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