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Statsbidragsfördelning för 2008 
Anslag 25:1 Bidrag till folkbildningen 
Regeringens har i regleringsbrev angivit att statsbidraget till folkbildningen för budget-
året är 3 106 957 000 kr. 
Bidraget är indelat i två anslagsposter: 
Ap 1 Bidrag till folkbildningen 3 106 582  000 kr. 
Ap 3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève med 375 000 kr, som ej 

fördelas av Folkbildningsrådet. 
Regeringen har därutöver i riktlinjerna till Folkbildningsrådet angivit att 3 853 000 kr 
av anslagspost 1 avser utveckling av påbyggnadsutbildning vid två folkhögskolor. 

Beslutsordning 
Styrelsen fastställde 21 februari fördelning av 2008 års statsbidrag. Det innebär att delar 
av tidigare preliminära beslut från 8 november 2007 har korrigerats. 

Folkbildningsanslaget (25:1) i tusental kronor 
Disposition (oförändrat) Stfb Fhsk Summa 
Fördelningsnyckel 50,86% 49,14% 100% 
Bidrag 1 578 048 1 524 681 3 102 729 
Överfört från annat anslag (påbyggnadsutbildning fhsk)  3 853 3 853 
 1 578 048 1 528 534 3 106 582 
Anslagsuttag för Folkbildningsrådet (oförändrat) 
Myndighetsuppdrag - 12 166 - 11 784 - 23 950 
Regeringsuppdrag Digitala klyftan - 1 016 -  984 - 2 000 
Medlemsuppdrag drift av Folkbildningsnätet - 2 144 - 2 076 - 4 220 
Resterande driftskostnad (880 tkr) finansieras av folkhögskolornas 
andel av anslaget (sid 2) 
Fördelas till studieförbund och folkhögskolor 1 562 722 1 513 690 3 076 412 
 
 
Disposition av bidrag till studieförbunden (oförändrat) 
Grundbidrag, 60% 931 183 
Kulturbidrag, 10% 155 197 
Förstärkningsbidrag, 12% 

Invandrare, 1/3 62 079 
Funktionshindrade, 2/3 124 158 

Verksamhetsbidrag, 18% 279 355 
Ibn Rushd 9 750 
Kulturens bildningsverksamhet, administrativt stöd 1 000 
Summa 1 562 722 

Till 
Studieförbund 
Folkhögskolor 
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Sammanställning fördelning av statsbidrag till studieförbund 2008 Bilaga 
Studieförbunden har inkommit med korrigeringar som påverkar bidraget 2008. 
Styrelsens beslöt vid sammanträdet den 21 februari att revidera bidraget 2008 med de nya 
uppgifterna som grund. Bifogad sammanställning Fördelning av statsbidrag 2008, som 
baseras på det fördelningssystem som tillämpas från 2007, är justerad mot bakgrund av 
studieförbundens korrigeringar. Beräkningar redovisas i underbilagor. 
Administrativa överföringar 
Efter hemställan från studieförbunden via Folkbildningsförbundets styrelse överför 
Folkbildningsrådet före ordinarie statsbidragsutbetalningar följande avgifter till 
Folkbildningsförbundet för studieförbundens finansiering av: 
- Folkbildningsförbundets verksamhet, 6 559 300 kr (0,42%), 
- arbetet kring kvalitetsfrågorna, 2 000 000 kr (0,128%), 
- det internationella arbetet, 75 000 kr (0,0048%) samt 
- datasamarbetet (GUSTAV) med 4 364 000 kr (0,349%) av de 6 berörda studieför-

bundens statsbidrag (ABF, Bilda, Mbsk, NBV, Sensus, Sfr och SV). 
Folkbildningsrådets kvartalsöverföringar till Folkbildningsförbundet baseras på den i 
november 2007 fastställda fördelningen. Korrigeras statsbidragen under verksamhetsåret 
får studieförbunden via Folkbildningsförbundet reglera ev avgiftsskillnader sinsemellan. 
Studieförbund ska bruttoredovisa intäkter av statsbidrag. Det innebär att avgifterna 
redovisas som kostnader i studieförbundens resultaträkningar. 
Disposition av bidrag till folkhögskolorna 
Basbidrag, 148 x 500 tkr  74 000 
Utvecklings- och profileringsbidrag, 148 x 300 tkr + 2 fhsk x 200 tkr  44 800 
Volymbidrag, 865 024 dv x 1 410 kr (1 375 kr 2007)  1 219 685 
Förstärkningsbidrag grundschablon 270 159 dv x 240 kr (235 kr 2007) 64 837 
Extra förstärkningsbidrag  82 003 
Metoder för kvalitetsarbete, 148 x 125 tkr (250 tkr 2007)  18 500 
Fortbildningsinsatser folkhögskolepersonal  900 
Medlemsuppdrag 
 Folkhögskolans informationstjänst  7 085 
 Folkhögskola i EU och internationellt  1 000 
 Folkbildningsnätet, folkhögskolespecifika driftskostnader  880 
Summa  1 513 690 

Sammanställning  fördelning av statsbidrag till folkhögskolor 2008 Bilaga 
En sammanställning över folkhögskolornas bidrag 2008 är bilagd. Här redovisas 
förändringar jämfört med 2007 och tidigare preliminärbeslut. 
En allmän förstärkning av folkhögskolornas statsbidrag sker genom en ökning av 
volymbidraget. Deltagarveckans värde ökas från 1 375 kr till 1 410 kr, d v s med 
ytterligare 5 kr jämfört med preliminärbeslutet. En ökning finansierad med de 3 mkr 
som tidigare reserverats för gemensamma insatser samt med återlämnade volymbidrag. 
Bidrag för utvecklings- och profileringsarbete höjs från 290 000 kr till 300 000 kr per 
folkhögskola. 
Ökningen av volym- och utvecklingsbidrag finansieras vidare med den allmänna pris- 
och löneomräkningen (0,77%) och det utrymme som skapats genom att bidraget för 
kvalitetsarbetet halverats. 
En utfasning av bidraget för fortsatt utveckling och implementering av modeller för 
kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning sker genom en sänkning från 250 000 kr till 
125 000 kr per folkhögskola. Bidraget planeras upphöra 2009. 
Göteborgs och Sjöviks folkhögskola får 2 315 000 kr (volymbidrag för 1 500 deltagar-
veckor och basbidrag 200 000 kr) vardera för fortsatt försöksverksamhet med folkhög-
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skolekurser i samverkan med romska respektive muslimska organisationer. 
Verksamheten ska särredovisas och följas upp i särskild ordning. Om redovisad verk-
samhet understiger 1 500 dv reduceras statsbidraget med motsvarande deltagarveckor. 
Dessa verksamheter är även kvalificerade att söka förstärkningsbidrag och har tilldelats 
ingångsvärden för grundschablonen. 
Mora folkhögskola tillförs 635 deltagarveckor och Geijerskolan 2 100 deltagarveckor 
för fortsatt verksamhet inom området påbyggnadsutbildningar. Medlen ska hållas 
åtskilda från övriga statsbidrag och särredovisas. 
Totalt avsätts 146,8 mkr i bidrag för förstärkningsinsatser för deltagare med funktions-
hinder eller deltagare som invandrat och som har brister i svenska språket. Det motsvarar 
9,7 % av folkhögskolornas totala statsbidrag. Av förstärkningsbidraget avsätts 64,8 mkr 
till folkhögskolornas grundschablon (deltagarveckans värde höjd från 235 kr till 240 kr). 
Resterande 82 mkr används för det extra förstärkningsbidraget som kan sökas för peda-
gogiska merkostnader utöver grundschablonen. 
Nya ingångsvärden för grundschablonen har fastställts för 2008 efter folkhögskolornas 
slutredovisning av verksamheten 2007. De 49 skolor som under 2007 genomfört totalt 
8 102 färre deltagarveckor än sina ingångsvärden får värdet reducerat med motsvarande 
antal veckor. 96 skolor har genomfört totalt 24 719 fler veckor än sina ingångsvärden och 
får värdet uppräknat med cirka en tredjedel av redovisade deltagarveckor över ingångs-
värdet 2007 (8 102 dv/24 719 dv). Grundschablonen för 2008 fastställs i februari 2009 
efter det att verksamheten slutredovisats. Grundschablonens ingångsvärde kan högst 
uppgå till en nivå som motsvarar antal deltagarveckor inom volymbidraget. 
Utbetalning av extra förstärkningsbidrag förskotteras till skolor som via SISUS ansökt om 
medel för läsåret 2007/2008. Vid varje kvartalsavisering redovisas förskottsberäkningen. 

Statsbidragsvillkor 
Villkor för statsbidrag tillsammans med Allmänna råd inför upprättande av verksam-
hetsberättelse med årsredovisning avseende statsbidragsvillkorade avsnitt distribuera-
des tillsammans med skrivelsen Preliminär statsbidragsfördelning 2008 (2007-11-14). 
Dokumenten finns också på www.folkbildning.se under Studieförbund respektive 
Folkhögskola en Hjälpreda som kontinuerligt uppdateras. Under flikarna Statsbidrag 
redovisas detaljerade Kriterier och fördelningsprinciper. 

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

Kontaktpersoner 
Folkbildningsrådets bidragshandläggare är Paul Norén 08-412 48 24, Anna-Carin Bylund 
08-412 48 03 (studieförbund) eller Signild Håkansson 08-412 48 04 (folkhögskolor). 
 
 
 
Britten Månsson-Wallin Paul Norén 
Generalsekreterare Ekonom 
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