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Särskilda villkor för svenska för 

föräldralediga 2022 

Information 

Allmänt 

Regeringen har för åren 2020–2022 avsatt medel för särskilda insatser 

med svenska för föräldralediga. Medlen är ändamålsbestämda inom 

anslaget 14:1 avseende bidrag till folkbildningen. För år 2022 avsätts 40 

miljoner kronor för insatsen.  

Verksamheten svenska för föräldralediga (arrangemangstyp 10) regleras 

av förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen samt 

Statsbidragsvillkor för studieförbund 2022 – villkor och fördelning. De här 

särskilda villkoren kompletterar eller utgör en anpassning av dessa 

villkor.  

Syfte och målgrupp 

Enligt regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet är syftet med 

statsbidraget att verksamheten ska bidra till att föräldralediga utvecklar 

sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till 

kvinnor, 18 år och äldre, som är utrikes födda – asylsökande och 

personer som är folkbokförda i Sverige- vars huvudsakliga sysselsättning 

är omsorg om egna barn. 

Preliminär bidragsfördelning 2022 

Preliminär medelstilldelning sker vid två tillfällen i förskott.  

— 80 procent av tillgängliga medel fördelas utifrån 

studieförbundets andel unika deltagare 18 år och äldre som är 

utrikes födda slutrapporterad verksamhet inom 

arrangemangstyp 10 år 2020. 

— 20 procent av tillgängliga medel fördelas utifrån 

studieförbundets andel unika deltagare 18 år och äldre som är 

utrikes födda slutrapporterad verksamhet inom 

arrangemangstyp 10 år 2021. Den andra fördelningen av 

preliminära medel sker första kvartalet 2022. 
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Bidraget fördelas med omräkning till följande verksamhetsmått: 

— 50 procent av varje studieförbunds tilldelning av bidraget 

fördelas med 1 900 kr per unik deltagare inom 

arrangemangstypen.  

— 50 procent av varje studieförbunds tilldelning fördelas med 350 

kr per studietimme. Varje arrangemang i kulturprogram tilldelas 

värdet nio studietimmar.  

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

halvåret 2022. 

Slutlig bidragsfördelning 

Vid den slutliga bidragsfördelningen stämmer Folkbildningsrådet av den 

rörliga delen av preliminär tilldelning mot slutrapporterad verksamhet.  

I de fall verksamheten i svenska för föräldralediga genomförts med 

— färre unika deltagare respektive timmar, än preliminärt 

tilldelade, kommer Folkbildningsrådet att besluta om återtag av 

bidrag motsvarande mellanskillnaden, eller med 

— fler unika deltagare respektive timmar än de preliminärt 

tilldelade, kommer Folkbildningsrådet att besluta om att bidrag 

fördelas för överskjutande verksamhet, dock endast under 

förutsättning att det finns återtagna medel att omfördela. 

Kvinnor ska utgöra minst 75 procent av studieförbundets rapporterade 

antal unika deltagare. 

Beslut om slutligt bidrag meddelas senast den 1 mars 2023 och bidraget 

regleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning 2023. 

Villkor 

Verksamheten 

1. Studieförbundet ska säkerställa att verksamheten bedrivs i 

enlighet med bidragets syfte.  

2. Studieförbundet ska säkerställa att verksamheterna i huvudsak 

riktas mot utrikes födda kvinnor som har behov av att lära sig 

svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på 
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grund av att deras huvudsakliga sysselsättning är omsorg om 

egna barn. 

3. Verksamheten ska utformas så att den underlättar deltagande för 

målgruppen enligt punkt 2.  

4. Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare. 

5. Verksamhetsformerna studiecirkel, annan 

folkbildningsverksamhet samt kulturprogram får användas. 

6. Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, 

på distans eller i kombination. Deltagare i en sammankomst 

måste delta samtidigt.  

7. Studieförbundet ska vid anordnande av verksamhet sträva efter 

en geografisk spridning med hänsyn till var verksamheten utifrån 

uppdraget bäst genomförs. 

Rapportering till SCB 

8. Verksamheten ska rapporteras i den ordinarie STUV- och 

deltagarrapporteringen till SCB med följande identifiering: 

arrangemangstypen 10 för Svenska för föräldralediga. 

9. Statsbidragsberättigad unik deltagare är utrikes född person som 

är 18 år eller äldre. Kvinnor ska utgöra minst 75 procent av 

studieförbundets rapporterade unika deltagare.  

10. Om en deltagare är asylsökande och därmed saknar 

personnummer bör kön för den deltagaren registreras manuellt i 

de administrativa systemen.  

11. Deltagares personnummer eller dossiernummer ska registreras i 

de administrativa systemen. Dossiernummer framgår av LMA-

kort som innehas av personer som är asylsökande.  

12. En deltagare kan vara unik enbart en gång per år och 

studieförbund, oavsett verksamhetsform och hur många 

arrangemang individen deltar i. 

Redovisning till Folkbildningsrådet 

13. Inför beslut om omfördelning av preliminärt fördelade medel ska 

studieförbundet lämna de uppgifter om verksamheten som 

Folkbildningsrådet efterfrågar.  
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14. 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.  

15. Redovisningen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 

februari 2023 och intygas av rektor. 

16. Vid en fördjupad kunskapsinhämtning ska studieförbundet 

medverka till att Folkbildningsrådet kan inhämta uppgifter 

genom till exempel fokusgrupper och intervjuer.  
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