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Preliminär statsbidragsfördelning för år 2007 
Anslag 25:1 Bidrag till folkbildningen 
Regeringens har i sitt regleringsbrev angivit att statsbidraget till folkbildnin-
gen för budgetåret är 3 079 439 000 kr. 
Bidraget är indelat i två anslagsposter: 

Ap 1 Bidrag till folkbildningen 3 079 067 000 kr. 
Ap 3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève med 

372 000 kr (fördelas ej av Folkbildningsrådet). 
Regeringen har därutöver beslutat att tillföra 140 000 000 kr till anslaget  
25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen. SISU Idrottsutbild-
arna får rekvirera detta bidrag via Statens skolverk och det skall användas till 
idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Bidraget har redovisats 
i budgetpropositionen under avsnittet Bidrag till folkbildningen och har därför 
ingått i underlaget för hur bidraget till folkbildningen ska disponeras. 

Beslutsordning 
De beslut som Folkbildningsrådets styrelse fattade 2006-12-07 är preliminära. 
Regeringens riktlinjer och ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbild-
ningen kan komma att påverka dispositionen av anslaget. 
Mot bakgrund av att besluten avseende anslagsuttagen för Folkbildningsrådet, 
Folkhögskolornas informationstjänst samt Folkbildningsnätet har ajournerats 
till representantskapets sammanträde den 7 februari 2007 har styrelsen, för att 
möjliggöra det första kvartalets utbetalning till bidragsmottagarna, fastställt en 
preliminär fördelning. 
Vid styrelsens sammanträden 21 februari sker kompletterande fördelnings- och 
bidragsbeslut. Beslut som även är avhängiga studieförbundens och folkhög-
skolornas slutrapportering av verksamheten 2006. 

Folkbildningsanslaget (25:1) i tusental kronor 
Anvisat 2006 2 688 646 
Pris- och löneomräkning (1,54%) 41 518 
Beslut 489 275 
Överföring till andra anslag - 100 000 
 3 119 439 
Avgår till Nordiska folkhögskolan i Geneve -372 
Disponeras för fördelning 3 119 067 

Till 
studieförbunden 
folkhögskolorna 
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Disposition av folkbildningsanslaget Stfb Fhsk Summa 
Nuvarande fördelningsnyckel 51,17% 48,83% 

Bidrag 1 596 027 1 523 040 3 119 067 
Överföring till andra anslag - 30 000 - 10 000 - 40 000 
 1 566 027 1 513 040 3 079 067 

Ny fördelningsnyckel 50,86% 49,14% 

Avgår, ej fastställt – prövas av representantskapet 7 februari 2007 
 Stfb Fhsk Summa 
Folkbildningsrådet * - 11 912 - 11 538 - 23 450 
Folkbildningsnätet *, tillkommer - 865 tkr 

 disponerat under fhsk - 2 100 - 2 035 - 4 135 
Regeringsuppdrag till FBR *, Digitala klyftan 

 och Int solidaritet/Hållbar utv - 2 540 - 2 460 - 5 000 
Fördelning 1 549 475 1 497 007 3 046 482 
* Vid fördelningen av uttaget har i likhet med tidigare år anslagsposten för påbyggnads-

utbildningar vid fhsk (3,9 mkr) beaktats. 

Disposition av statsbidrag till studieförbunden 
Disponibla medel 1 549 475 
Avgår 
Ibn Rushd - 3 000 
KBV - 2 000 
För fördelning till 8 studieförbund 1 544 475 
 
Grundbidrag, 60% 926 685,0 
Kulturbidrag, 10% 154 447,5 
Förstärkningsbidrag, 12% 

Invandrare, 1/3 61 779,0 
Funktionshindrade, 2/3 123 558,0 

Verksamhetsbidrag, 18% 278 005,5 
Summa 1 544 475,0 

Preliminär fördelning av statsbidrag till 8 studieförbund 
I sammanställning (bilaga 1) redovisas preliminärt fördelade statsbidrag till  
8 studieförbund. Fördelningen är baserad på det från 2007 fastställda systemet. 
Av sammanställningen framgår den relativa ökningen jämfört med 2006. 
De 8 studieförbundens genomsnittliga ökning är 19,6%. 

Efter hemställan från studieförbunden via Folkbildningsförbundets styrelse 
kommer Folkbildningsrådet före ordinarie statsbidragsutbetalningar att över-
föra avgifter för finansiering av Folkbildningsförbundets verksamhet, gemen-
samt dataarbete (GUSTAV) samt gemensamt kvalitetsarbete till Folkbild-
ningsförbundet enligt följande: 
- Folkbildningsförbundets verksamhet med ett belopp som motsvarar 

0,42% av respektive studieförbunds statsbidrag, 
- Folkbildningsförbundets etikdelegation med 2 mkr, vilket motsvarar 

0,1295% av respektive studieförbunds statsbidrag samt 
- Folkbildningsförbundets gemensamma dataarbete (GUSTAV) med 

4 253 200 kr, vilket motsvarar 0,3419% av de 6 berörda studieförbundens 
statsbidrag (ABF, Bilda, Mbsk, NBV, Sensus, Sfr och SV). 

Varje studieförbund ska bruttoredovisa intäkter av statsbidrag, vilket innebär att 
dessa avgifter redovisas som kostnader i studieförbundens resultaträkningar. 
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Disposition av statsbidrag till folkhögskolorna 
Basbidrag, 148 skolor x 500 tkr 74 000 
Utvecklings- och profileringsbidrag, 148 skolor x 290 tkr 42 920 
Volymbidrag, 847 611 dv x 1 335 kr 1 131 561 
Volymbidrag, justering ingångsvärden små skolor 16 357 
Förstärkningsbidrag grundschablon 265 486 dv x 230 kr 61 062 
Förstärkningsbidrag grundschablon, justering små skolor 846 
Extra förstärkningsbidrag 76 467 
Metoder för kvalitetsarbete, 148 skolor x 250 tkr 37 000 
Metoder för kvalitetsarbete, gemensamma insatser 3 000 
Nya behov 3 788 
Fortbildningsinsatser personal fhsk 900 
Folkhögskolans informationstjänst 6 820 
Folkbildningsnätet, fhsk-specifikt 865 
Fördelas vid sammanträdet 21 februari, i huvudsak för 

 förstärkning av volymbidraget samt för ev gemensamma insatser 41 421 
Summa 1 497 007 

Preliminär fördelning av statsbidrag till 148 folkhögskolor 
I sammanställning (bilaga 2) redovisas preliminärt fördelade statsbidrag till 
148 folkhögskolor. Av sammanställningen framgår den relativa ökningen jäm-
fört med 2006. De 148 folkhögskolornas genomsnittliga ökning är 14,8%. 

Volymbidraget har tillförts 84,8 mkr genom en ökning av deltagarveckans 
värde från 1 235 kr till 1 335 kr. 

Varje folkhögskola erhåller 250 000 kr för att utveckla och implementera 
modeller för kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Bidraget trappas ner från 
2008 för att upphöra 2009. För gemensamma insatser i form av kompetens-
utveckling, erfarenhetsutbyte med mera inom området, avsätts 3 mkr. 

En höjning av ingångsvärdena för de minsta skolorna till som mest 3 600 dv 
innebär att 12 152 dv tillförs till en kostnad av 16,4 mkr 

Därutöver har folkhögskolorna totalt ansökt om en utökning med 119 597 dv. 
Vidare har region Västra Götaland ansökt om utökade bidrag till Göteborgs 
folkhögskola för filialen i Biskopsgården. Beslut om justering av ingångsvär-
den fattas vid februarisammanträdet, då även resultatet av 2006 års har slut-
redovisats. För ändamålet avsätts som mest 41,4 mkr. 

Nya behov. Till Göteborgs och Sjöviks folkhögskola fördelas för 2007 vardera 
1 894 tkr. Det motsvarar för respektive skola 1 200 dv volymbidrag, 400 dv 
grundschablon samt 200 000 kr i utvecklingsbidrag. Medlen avser en försöks-
verksamhet med folkhögskolekurser i samverkan med romska respektive 
muslimska organisationer. Verksamheten ska särredovisas och följas upp i 
särskild ordning. Når ej verksamheterna under 2007 upp till fördelade ingångs-
värden sker motsvarande reducering av statsbidraget. Försöksverksamheten 
beräknas pågå under 2007 – 2008. Beslut om medel för 2008 prövas i särskild 
ordning. 

För förstärkningsbidrag till folkhögskolornas insatser för deltagare med 
funktionshinder eller invandrare med brister i svenska språket avsätts totalt. 
Det motsvarar 9,2% av folkhögskolornas totala statsbidrag. 

Av det totala förstärkningsbidraget avsätts 61,9 mkr till folkhögskolornas 
grundschablon. Deltagarveckans värde blir 230 kr. Resterande 76,5 mkr 
används för det extra förstärkningsbidraget som kan sökas för pedagogiska 
merkostnader för deltagare med funktionshinder. 
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Utbetalning av det extra förstärkningsbidraget förskotteras till de skolor som 
via SISUS inkommit med ansökan för läsåret 2006/2007. Vid varje kvartals 
avisering av statsbidraget framgår hur förskottet beräknats. 

Statsbidragsvillkor 
Statsbidragsvillkoren redovisas i bilaga 3. Villkoren kommer före 15 januari 
att kompletteras med ett avsnitt om studieförbundens förstärkningsbidrag samt 
med ändringarna i förordningstexten om statsbidrag till folkbildningen. 

Utbetalning av statsbidrag 
Statsbidraget utbetalas med 25% kvartalsvis. Utbetalningen sker i anslutning 
till när medlen disponeras av Folkbildningsrådet, vilket i regel är första eller 
andra vardagen i varje kvartal. 

Ytterligare upplysningar 
Lämnas av Paul Norén, 08-412 48 24, Anna-Carin Bylund, 08-412 48 03 
(studieförbund) och Signild Håkansson, 08-412 48 04 (folkhögskolor). 

 

 

 

 

Britten Månsson-Wallin Paul Norén 
Generalsekreterare Ekonomiansvarig 
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