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Särskilda villkor allmän kurs med
yrkesinriktning och särskild kurs med
yrkesinriktning 2021/20221
Information
Allmänt
Mot bakgrund av det ökade behov av utbildning hos vuxna som behöver
återkomma i arbete, har regeringen bedömt att folkhögskolan bör
tillföras medel för fler platser på allmän kurs samt yrkesutbildning på
gymnasial och eftergymnasial nivå.
För läsåret 2021/2022 avsätts statsbidrag motsvarande 2 000
läsårsplatser. Minst 1000 årsplatser ska genomföras som yrkesinriktade
kurser inom vård och omsorg.
Regeringen har aviserat att dessa platser ges med full finansiering
motsvarande både verksamhetsbidrag och regionbidrag.

Syfte och målgrupp
Satsningen ska riktas mot yrkesinriktad utbildning på gymnasial och
eftergymnasial nivå (särskild kurs med yrkesinriktning) och grundskoleoch gymnasienivå (allmän kurs med yrkesinriktning) och syftar till att
rusta deltagaren för arbete inom yrkesområdet. Målet är att genomföra
utbildning motsvarande 2 000 årsplatser.
Målgrupp är vuxna i arbetsför ålder.

Ansökan om tilldelning
Ansökan sker via avsedd enkät inför läsårsstart hösten 2021.

Bedömning av inkomna ansökningar
Folkbildningsrådet gör en bedömning och prioritering av ansökningarna
utifrån följande urvalskriterier:

1

Villkor och fördelning är avhängiga av beslut i riksdag och regering.
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Samordning med nationella/regionala kompetensförsörjningsbehov
Planerade utbildningar som överensstämmer med nationella och/eller
regionala behov av yrkesinriktade utbildningar prioriteras.
Arbetsförmedlingens listning av bristyrken kan med fördel användas
som underlag.

Genomförandekapacitet
Folkhögskolan har redan, eller har en konkret plan för, de resurser som
utbildningen kräver gällande exempelvis; personal, lokal, ev. utrustning.
Då satsningen i dagsläget är tidsbegränsad till ett läsår, kommer
folkhögskolor med hög operativ förmåga att prioriteras.

Förankring
Folkhögskolan har etablerade kontakter med regionala arbetsgivare
(näringsliv, offentlig förvaltning m.fl.) och en plan för hur de ska bidra i
genomförandet av utbildningen prioriteras.

Genomförd verksamhet inom satsningen
Folkhögskolan har genomfört verksamhet inom satsning under läsåret
2020/2021. Genomförda kurser bedöms utifrån bifogad beskrivning med
utgångspunkt i satsningens syfte och kursernas mål.
Folkbildningsrådets styrelse fattar beslut om fördelningen enligt
prioriteringarna vid ordinarie styrelsemöte den 17 mars 2021.

Prioritering vid översökning
Folkbildningsrådet eftersträvar en spridning av platser över landet och
mellan folkhögskolor. Att en kurs genomförts under läsåret 2020/2021
garanterar inte tilldelning av deltagarveckor till läsåret 2021/2022. Om
en folkhögskola ansöker om deltagarveckor för flera utbildningar
kommer den utbildning som angetts med högst prioritet av
folkhögskolan att behandlas först.
Vid översökning av antalet deltagarveckor tilldelas varje godkänd
utbildningsstart deltagarveckor motsvarande en klasstorlek om 15
deltagare och en terminslängd om 17,5 kursveckor per termin.

3 (4)

Ersättningsnivå, bidrag för språkligt stöd och förstärkningsbidrag
Ersättningsnivå per deltagarvecka är 2 040 kronor för år 2021. 2
Till dessa platser avsätts bidrag för språkligt stöd med en ersättningsnivå
om 290 kronor per deltagarvecka för deltagare i behov av stödinsatser.
För att erhålla bidraget rapporteras behov av språkligt stöd på samma
sätt som för ordinarie kurser.
Förstärkningsbidrag kan sökas för förstärkta lärarinsatser för personer
med funktionsnedsättning för denna satsning.

Fördelningsbeslut
Preliminärt fördelningsbeslut för läsåret 2021/2022 fattas i mars 2021
inför hösten 2021. Folkhögskolor som inför 2022 har godkända och
startade utbildningar som fortsätter våren 2022, erhåller motsvarande
antal utbildningsplatser vårterminen 2022.
Definitiv statsbidragstilldelning för 2021 slutregleras efter
verksamhetsrapportering i februari 2022. Definitivt statsbidrag för 2022
slutregleras i februari 2023.

Villkor
Verksamheten
1.

Utbildningarna kan starta tidigast 1 juli 2021 och kan pågå under
en eller två terminer under läsåret 2021/2022.

2. Högst 30 procent av kurstiden i allmän kurs med yrkesinriktning
och särskild kurs med yrkesinriktning kan vara arbetsplatsförlagt
lärande med tillgång till lärarresurs från folkhögskolan.
Allmän kurs med yrkesinriktning och särskild kurs med yrkesinriktning
kan ges på distans.
I övrigt gäller villkoren för allmän och särskild kurs enligt “Statsbidrag
till folkhögskolor 2021 - Villkor och fördelning”.

2

Scenario 2 utan momskompensation

Verksamhetsbidrag 2 053 kr/dv
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Rapportering och redovisning
3.

Folkhögskolan ska till SCB rapportera genomförd verksamhet i
statistikrapport och deltagarstatistik som kurstyp 04 – Allmän
kurs, yrkesinriktad eller kurstyp 22 – Särskild kurs,
yrkesinriktad.

4. Folkhögskolan ska lämna en redovisning av hur medlen har
använts, om utbildningen genomförts enligt ansökan, antal
antagna samt antal som slutfört utbildningen.
5.

Redovisningen ska intygas av folkhögskolans rektor och vara
Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 februari 2022 för
utbildningar motsvarande en termin eller 1 september 2022 för
utbildningar motsvarande ett läsår.

