
STUDIEFÖRBUNDEN I HJO



Studieförbunden tillsammans i Hjo kommun 
 

- Studieförbunden arrangerar studiecirklar för kommunens invånare och var 4:e Hjobo 
deltog i ämnen som språk, samhällsfrågor, styrelseutbildningar, hantverk, 
integration, musik, it-teknik m.m 
 

- Studieförbunden är alltid öppna för nya deltagare, ämnen och arbetsformer, allt för att 
tillgodose innevånarna i kommunens intresse för att folkbilda sig och vara aktiva 
samhällsmedborgare 

 
- Studieförbunden arrangerade 2 kulturprogram varje dag året om med sammantaget 

55.558 i publiken 
 

- Studieförbunden har ca 400 medlemsorganisationer med centralt tecknade avtal. 
Dessutom samarbetar studieförbunden lokalt med en mängd olika föreningar och 
nätverk 
 

- Studieförbundens kommunanslag är en förutsättning för att verksamheten ska 
kunna genomförs.  
 

- Studieförbunden har sin egen profil – den bestäms av de folkrörelser eller 
organisationer som är medlemmar i förbundet. Mångfalden är en tillgång för 
demokratin, medlemmarnas olikheter bildar tillsammans det breda utbud som gör 
att folkbildningen tillfredsställer så många människors behov 
 

 
Visste du att om studieförbundens alla deltagare i Hjo ställer sig på ett led så blir det drygt 
23 varv runt elljusspåret Högaliden.          

 
 

Hjo 2019 ABF Bilda FU IB KBV Mbsk NBV Sensus Sfr SV  Totalt 

Antal kulturprogram  102 7 2     6   17 271 222 627 

Antal deltagare 2846 923 52     604   1535 20645 28953 55558 

                        

Antal studiecirklar 44 9     5 7 1 2 47 72 187 

Antal deltagare 389 98     28 44 7 14 382 534 1496 

                        

Antal annan                       

folkbildningsverksamhet 5 2         2 4 13 32 58 

Antal deltagare 38 20         15 117 140 473 803 

 
 



Studieförbunden i Hjo samverkar för att uppnå syftet med det statliga 
folkbildningsanslaget: 
 

▪ stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
▪ bidra 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 

 
 
 

           

Sammanställt i maj 2020 av  
Västra Götalands Bildningsförbund 


