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Särskilda villkor för studieförbundens 

insatser med personer långt från 

arbetsmarknaden 

Information 

Allmänt 

Den rådande pandemin ger långtgående effekter på arbetsmarknaden 

och människors liv. I syfte att studieförbunden ska kunna bedriva fler 

insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra 

målgrupper som befinner sig långt från arbete och studier, har 

regeringen från och med 2021 anvisat att medel motsvarande 50 

miljoner kronor tillförs studieförbunden genom en utökning av 

folkbildningsanslaget. Följande särskilda villkor avser denna 

budgetsatsning. Medlen är ändamålsbestämda inom anslaget 14:1 

avseende bidrag till folkbildningen. 

Verksamheten regleras av förordningen (2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen samt Statsbidragsvillkor för studieförbund 2022 – villkor 

och fördelning. Nedanstående särskilda villkor kompletterar eller utgör 

en anpassning av dessa villkor.  

Syfte  

Syftet med statsbidraget är att studieförbunden med 

folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska 

stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden. 

Målgrupp 

Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. 

Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade 

kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige. 

Preliminär bidragsfördelning 

Preliminär medelstilldelning för 2022 sker i förskott i två steg.  

— Först fördelas 60 procent av tillgängliga medel utifrån 

studieförbundens relativa andelar av slutrapporterade unika 
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deltagare som var utrikes födda kvinnor 20 år eller äldre, inom 

arrangemangstyp 6 år 2020.  

— Resterande 40 procent av tillgängliga medel fördelas utifrån 

studieförbundens relativa andelar slutrapporterade unika 

deltagare inom arrangemangstyp 12 år 2021. Denna andra 

fördelning av preliminära medel sker efter slutrapporteringen 

kvartal ett 2022.   

En omfördelning av medel kan vid behov komma att göras under andra 

halvåret 2022. 

Slutlig bidragsfördelning 

Vid den slutliga bidragsfördelningen stämmer Folkbildningsrådet av den 

preliminära tilldelningen mot slutrapporterad verksamhet. Ersättningen 

till varje studieförbund är 350 kr per rapporterad studietimme, och 1 900 

kr per unik deltagare upp till preliminärt tilldelat belopp per 

studieförbund. Korttidsutbildad kvinna tilldelas värdet 2. 

I de fall studieförbundet genomfört verksamhet som motsvarar en 

ersättning som är   

— mindre än sin preliminära tilldelning av medel kommer bidrag 

motsvarande mellanskillnaden att återtas 

— mer än sin preliminära tilldelning av medel kommer bidrag att 

fördelas för överskjutande verksamhet endast under 

förutsättning att det finns återtagna medel 

Beslut om slutligt bidrag meddelas före 1 mars 2023 och bidraget 

regleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning i början 

av april 2023. 

Villkor 

Verksamheten 

1. Studieförbundet ska säkerställa att verksamheten bedrivs i 

enlighet med bidragets syfte.  

2. Studieförbundet ska säkerställa att verksamheten riktas till 

personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den 
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huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade 

kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige. 

3. Verksamheten ska utformas så att den underlättar deltagande för 

målgruppen enligt punkt 2.  

4. Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare. 

5. Deltagande i verksamheten ska ske på deltagarens fritid.  

6. Verksamheten ska genomföras som studiecirkel, planerad att 

omfatta minst 40 studietimmar. 

7. Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, 

på distans eller i kombination. Deltagare i en sammankomst 

måste delta samtidigt.  

8. Studieförbundet ska vid anordnande av verksamhet sträva efter 

en geografisk spridning med hänsyn till var verksamheten utifrån 

uppdraget bäst genomförs. 

9. Cirkelledaren ska vara anställd eller arvoderad. Studieförbundet 

är den part som ska anställa eller arvodera cirkelledaren.   

Rapportering till SCB 

10. Verksamheten ska rapporteras i den ordinarie STUV- och 

deltagarrapporteringen till SCB med följande identifiering: 

arrangemangstypen 12 för Insatser med personer långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

11. Statsbidragsberättigad deltagare ska vara folkbokförd i Sverige 

och under verksamhetsåret fylla minst 20 år men ej vara över 64 

år.  

12. Deltagares personnummer ska registreras i de administrativa 

systemen.  

13. En deltagare kan endast vara unik en gång per år och 

studieförbund inom arrangemangstypen.  
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Redovisning till Folkbildningsrådet  

14. Inför beslut om omfördelning av preliminärt fördelade medel ska 

studieförbundet lämna de uppgifter om verksamheten som 

Folkbildningsrådet efterfrågar.  

15. Studieförbundet ska särskilt redovisa hur medlen har använts, 

vilken verksamhet som bedrivits, vilka deltagare som nåtts samt 

uppnådda resultat i förhållande till bidragets syfte. 

Återrapportering görs enligt Folkbildningsrådets anvisningar.  

16. Redovisningen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 1 

februari 2023 och intygas av rektor. 

17. Vid en fördjupad kunskapsinhämtning ska studieförbundet 

medverka till att Folkbildningsrådet kan inhämta uppgifter 

genom till exempel fokusgrupper och intervjuer.  
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