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Särskilda villkor för uppsökande och
motiverande insatser riktade till utrikes födda
kvinnor i studieförbund 2020
Information
Allmänt
Regeringen har sedan 2018 årligen avsatt medel för uppsökande och
motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor.
Följande särskilda villkor avser denna verksamhet.
Medel för uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes
födda kvinnor (arrangemangstyp 6) är ändamålsbestämda inom anslaget
14:1 avseende bidrag till folkbildningen.
Verksamheten regleras av förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen samt Statsbidragsvillkor för studieförbund 2020 – villkor
och fördelning (398,2019,092). Dessa särskilda villkor kompletterar eller
utgör en anpassning av dessa villkor.

Syfte
Syftet med statsbidraget är att studieförbunden genom uppsökande
insatser ska motivera och rekrytera kvinnor som av olika skäl inte deltar
i utbildning som främjar deras chans till jobb.
Insatserna ska verka rekryterande och visa på olika vägar in i olika
former av studier inom till exempel folkbildningen, kommunal
vuxenutbildning och yrkesutbildningar. Insatserna ska även syfta till att
stärka deltagarnas självförtroende.

Målgrupp
Verksamhetens målgrupp är utrikes födda kvinnor, 20 år eller äldre, som
är folkbokförda i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är
korttidsutbildade personer som står långt ifrån studier och
arbetsmarknad, och som inte redan deltar i studieförbundens ordinarie
verksamhet.
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Preliminär bidragsfördelning
Preliminär medelstilldelning för 2020 sker i förskott i två steg. Först
fördelas 80 procent av tillgängliga medel utifrån studieförbundens
relativa andelar av antal unika deltagare som är utrikes födda kvinnor,
20 år eller äldre inom arrangemangstyp 6 år 2018. Resterande 20 procent
fördelas på samma sätt baserat på slutrapporterad verksamhet inom
arrangemangstyp 6 år 2019. Den andra fördelningen av preliminära
medel sker första kvartalet 2020.

— Hälften av preliminärt tilldelat bidrag per studieförbund,
fördelas efter antal unika deltagare i arrangemangstyp 6 per
studieförbund vilka enligt SCB:s register tillhör målgruppen:
utrikes född, kvinna som är 20 år eller äldre under
verksamhetsåret. Deltagare räknas som unik en gång oavsett
verksamhetsform. Ersättningen är 1 844 kronor per deltagare.
Korttidsutbildad tilldelas värdet 2.

— Hälften av preliminärt tilldelat bidrag per studieförbund,
fördelas efter genomförd verksamhet i arrangemangstyp 6, med
250 kronor per studietimme. Studietimme i annan
folkbildningsverksamhet och studiecirkel tilldelas samma värde.
Varje arrangemang i verksamhetsformen Uppsökande verksamhet
tilldelas värdet nio studietimmar.
En omfördelning av medel kan vid behov komma att göras under andra
halvåret 2020.

Slutlig bidragsfördelning
Vid den slutliga bidragsfördelningen stämmer Folkbildningsrådet av den
preliminära tilldelningen mot slutrapporterad verksamhet.
I de fall verksamheten i Uppsökande och motiverande insatser
genomförts med

— färre unika deltagare, respektive timmar, än preliminärt
tilldelade kommer bidrag motsvarande mellanskillnaden att
återtas

— fler unika deltagare, respektive timmar, än preliminärt tilldelade
kommer bidrag att fördelas för överskjutande verksamhet endast
under förutsättning att det finns återtagna medel
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Beslut om slutligt bidrag meddelas före 1 mars 2021 och bidraget
regleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning i början
av april 2021.

Villkor
Allmänt
1.

Studieförbundet ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med bidraget syfte.

2. Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
3.

Arrangemansformerna Studiecirkel, Annan
folkbildningsverksamhet samt Uppsökande verksamhet 1 får
användas.

4. Statsbidragsberättigad deltagare ska vara utrikes född kvinna, 20
år eller äldre som är folkbokförd i Sverige.
5.

Verksamheten får inte bedrivas på distans.

6.

Studieförbundet ska vid anordnande av verksamhet sträva efter
en geografisk spridning med hänsyn till var verksamheten utifrån
uppdraget bäst genomförs.

Rapportering till SCB
7.

Verksamheten ska rapporteras i den ordinarie STUV- och
deltagarrapporteringen till SCB med följande identifiering:
Arrangemangstypen 6 för Uppsökande och motiverande insatser.

8.

En deltagare kan vara unik enbart en gång per år och
studieförbund i arrangemangstyp 6 Uppsökande och motiverande
insatser. Detta oavsett verksamhetsform och hur många
arrangemang individen deltar i.

1 Arrangemangsformen ”Uppsökande verksamhet” följer verksamhetsvillkoren för
kulturprogram enligt villkoren i dokumentet Statsbidrag till studieförbund 2020, avsnitt 4.3.3.
”Uppsökande verksamhet” syftar dock inte till att ge kulturupplevelser. Kulturform behöver
därför inte anges vid registrering.
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Redovisning till Folkbildningsrådet
9.

Vid beslut om omfördelning av preliminärt fördelade medel ska
studieförbundet lämna de uppgifter om verksamheten som
efterfrågas.

10. Studieförbundet ska lämna en redovisning av hur medlen har
använts, vilka resultat som har uppnåtts och en bedömning av
insatsens effekter i enlighet verksamheten syfte och mål. Det ska
göras i Folkbildningsrådets formulär avsett för återrapportering
av verksamheter med uppsökande och motiverande insatser
riktade till studieförbund 2020.
11. Redovisningen ska intygas av rektor och vara Folkbildningsrådet
tillhanda senast den 1 februari 2021.
12. Vid en fördjupad kunskapsinhämtning ska studieförbundet
medverka till att Folkbildningsrådet kan inhämta uppgifter
genom till exempel fokusgrupper och intervjuer.

