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Preliminära1 villkor Svenska från dag ett på
folkhögskola 2019
Allmänt
Regeringen har i Budgetproposition 2018/19:1, utgiftsområde 17, anslag 14:3 Särskilda
insatser inom folkbildningen, föreslagit fortsatt anslag till folkbildningsinsatser med
asylsökande och vissa nyanlända under 2019.
Anslaget får användas för utgifter för att genomföra insatser för att stärka kunskaper i
svenska och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet för
asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i
anläggningsboende.
Verksamheten regleras av Förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda
folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare samt av
Folkbildningsrådets villkor.

Målgrupp
Uppdraget avser personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det
omfattar alla som är asylsökande men också de som har fått uppehållstillstånd och i
väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
En person som är asylsökande kan bo i olika boendeformer:
Anläggningsboende, (ABO)
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, till
exempel i lägenhet i ett hyreshus eller i korridorboende.
Eget boende, (EBO)
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand i
en kommun, till exempel hos släkt eller vänner.
Kommunala HVB-hem e.d.
Ensamkommande unga bor i kommunala boenden, både under tiden som
asylsökande och efter uppehållstillstånd. De som har fått uppehållstillstånd
omfattas inte.

1

Verksamhetsvillkor och medelstilldelning regleras av de beslut som fattas av regering och
riksdag. Komplettering av villkoren kan därför komma att ske.
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Folkhögskolan ska säkerställa att deltagaren tillhör målgruppen. Att en person är
inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem framgår av att deltagaren har ett
aktuellt LMA-kort2.

Syfte och mål
Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och
påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats
uppehållstillstånd.
Målet är att anordna folkbildningsverksamhet som syftar till att stärka kunskaperna i
svenska språket och om samhället samt till att främja deltagande i arbets- och
samhällslivet.

Villkor
Statsbidrag får lämnas till sådana folkhögskolor som Folkbildningsrådet får fördela
statsbidrag till enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.
Verksamheten omfattas av fastställt dokument Statsbidrag till folkhögskolor 2019,
Villkor och fördelning.
Följande särskilda villkor gäller därutöver för denna verksamhet:
Svenska från dag ett kan ej genomföras som distanskurs.
Verksamheten ska genomföras i form av långa och korta kurser och med
folkhögskolans arbetssätt och metoder.
Folkhögskolan ska aktivt verka för att stärka utrikes födda kvinnors ställning i
samhället och på arbetsmarknaden3.
Folkhögskolan rekryterar själva deltagare.
Det är angeläget att verksamhet framför allt genomförs i kommuner där många
asylsökande bor. Folkhögskolan ansvarar för att föra dialog med
Migrationsverket och Länsstyrelsen på lokal/regional nivå om var de
verksamheter som detta statsbidrag lämnas för ska bedrivas. Folkhögskolan
säkerställer att rätt information finns och att samverkan sker.

2

LMA-kort - en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren omfattas av lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. och som utfärdas av Migrationsverket. På kortet finns
personens dossiernummer (LMA-nummer). Av kortet framgår vilket datum som kortet upphör
att gälla. När det går ut och deltagaren ännu ingår i mottagandet, får den asylsökande ett nytt
kort. Siffran som står efter dossiernumret indikerar antalet hittills utfärdade kort till personen.
3 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Folkbildningsrådet och inom folkbildningen 2017
– 2018. Dnr 296,2016,11
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Finansiering och fördelning
Medel som fördelas till folkbildningsverksamhet med Svenska från dag ett är en särskilt
anslag. Det innebär att dessa pengar ska finansiera aktuell verksamhet. Det ordinarie
statsbidraget ska inte användas och verksamheten ska inte rapporteras som ordinarie
folkbildningsverksamhet.
För att eftersträva verksamhet i hela landet och i de kommuner där många asylsökande
bor, fördelas medel mellan folkhögskolor med hänsyn till storleken på asylmottagandet
i varje län. Fördelningen utgår från folkhögskolans säte.
Medel för verksamhet fördelas efter folkhögskolornas ansökningar om antal
deltagarveckor. Ersättning är deltagarveckans värde plus språkschablon 2019.
En omfördelning av medel kan komma att göras under verksamhetsåret 2019.
Folkhögskolan ska under året informera Folkbildningsrådet om preliminärt tilldelade
medel inte kommer att nyttjas.

Rapportering
Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och
deltagarstatistik i Schoolsoft som Svenska från dag ett, kurstyp 26 vid lång kurs och
kurstyp 27 vid kort kurs. Både tillfälligt personnummer och dossiernummer (som finns
på LMA-kortet) ska anges.4

Redovisning till Folkbildningsrådet
Folkhögskolan ska redovisa hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts. I
förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare anges följande:
7 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för
Folkbildningsrådet hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse
för den verksamhet som medlen har använts till och de resultat som har uppnåtts.
8 § […] Folkbildningsrådet ska dessutom senast den 1 april varje år till regeringen lämna
en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som det utbetalade bidraget har
använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande
till dess syfte.

4

Boende i anläggningsboende med uppehållstillstånd har även ett uppehållstillståndskort,
utfärdat av Migrationsverket. De kan dessutom ha fått ett personnummer, men det räcker med
LMA-numret för att identifiera personen hos SCB.
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Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet inhämtar via SCB, ska respektive
folkhögskola lämna en redovisning enligt Folkbildningsrådets mall för återrapportering
av verksamheter med Svenska från dag ett.
Den skriftliga redovisningen ska innehålla:
En beskrivning av verksamheter som genomförts
Uppgift om samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen
Resultat och om möjligt effekter i förhållande till uppdragets syfte och mål
Hur folkhögskolan arbetat för att kvinnor och män ska ta del av insatser på
samma villkor och i samma utsträckning.
Redovisningen ska vara underskriven av rektor och vara Folkbildningsrådet tillhanda
senast 1 februari 2020.
Folkbildningsrådet kan som en del i inhämtandet av uppgifter även använda sig av
fokusgrupper och intervjuer för att få en djupare beskrivning av verksamheterna.

Slutgiltig bidragsfördelning
Antalet preliminärt tilldelade deltagarveckor kommer att stämmas av mot
slutrapporterad verksamhet och folkhögskolornas redovisning.
I de fall verksamheten med Svenska från dag ett genomförts med
färre deltagarveckor än preliminärt fördelade kommer bidrag motsvarande
mellanskillnaden att återtas
fler deltagarveckor än preliminärt fördelade kommer bidrag att fördelas för
överskjutande verksamhet under förutsättning att det finns återtagna medel.
Bidraget slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning i början
av april 2020.
Folkbildningsrådet följer kontinuerligt upp verksamheten och kan kräva in
kompletterande uppgifter och erforderliga dokument. Uppfylls inte villkoren har
Folkbildningsrådet rätt att återkräva utbetalda bidrag.

