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Särskilda villkor för studieförbundens
arbetsmarknadsnära insatser på distans
2021
Information
Allmänt
För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och andra
utbildningsinsatser hos vuxna, har studieförbunden tillförs medel för
arbetsmarknadsnära insatser på distans. Syftet är att studieförbunden
ska förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av
kompetensutveckling hos vuxna, exempelvis distanskurser inom IT,
ekonomi och språk.
Utöver dessa särskilda villkor regleras verksamheten av förordningen
(2015:218) om statsbidrag till folkbildningen samt Statsbidragsvillkor för
studieförbund 2021 – villkor och fördelning.

Syfte
Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att
byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Mål
Målet är att studieförbunden tillsammans ska anordna studiecirklar på
distans med 10 000 deltagare under 2020–2021. Varje deltagare bör, om
möjligt, erbjudas en insats om 40 studietimmar.

Målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.
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Bidragsfördelning
Preliminär bidragsfördelning
Tillgängliga medel fördelas som ersättning för unika deltagare och
medel därutöver som ersättning för studietimmar. Ersättning till
studieförbunden är 1 900 kronor per unik deltagare samt 250 kronor per
studietimme. Folkbildningsrådet omfördelar vid behov den preliminära
bidragsfördelningen under pågående verksamhetsår.

Slutlig bidragsfördelning
Vid den slutliga bidragsfördelningen stämmer Folkbildningsrådet av den
preliminära tilldelningen 2021 mot slutrapporterad verksamhet.
I de fall verksamheten i Arbetsmarknadsnära insatser på distans
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 att fördela.
Beslut om slutligt bidrag meddelas senast den 1 mars 2022 och bidraget
regleras senast i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning i
början av april 2022.
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Villkor
Allmänt
1.

Verksamheten ska genomföras på distans.

2. Studiecirklarna ska ha en arbetsmarknadsnära ämnesinriktning i

enlighet med satsningens syfte.
3.

Verksamheten ska genomföras som studiecirkel.

4. Statsbidragsberättigad deltagare ska under verksamhetsåret fylla

minst 18 år men ej vara över 64 år.

Rapportering till SCB
5.

Verksamheten ska rapporteras i den ordinarie STUV- och
deltagarrapporteringen till SCB med följande identifiering:
arrangemangstyp 11 Arbetsmarknadsnära insatser på distans.

Redovisning till Folkbildningsrådet
6.

Studieförbundet ska lämna en redovisning av hur medlen har
använts, vilka resultat som har uppnåtts samt motiv för
studieförbundets val av ämnen i förhållande till satsningens syfte
och arbetsmarknadens behov. Vidare ska redovisningen innefatta
en bedömning av insatsens effekter i förhållande till
verksamheten syfte.

7.

Redovisningen vara Folkbildningsrådet tillhanda vid en tidpunkt
som fastställs senare.

8.

Vid en fördjupad kunskapsinhämtning ska studieförbundet
medverka till att Folkbildningsrådet kan inhämta uppgifter
genom till exempel fokusgrupper och intervjuer.

