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Särskilda villkor för Svenska från dag ett på 

folkhögskola 2023 

A. Information 

Allmänt 

Följande särskilda villkor avser folkbildningsverksamhet med Svenska 

från dag ett på folkhögskola.  

Verksamheten regleras av förordningen (2015:521) om statsbidrag till 

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända 

invandrare (nedan kallad förordningen). Folkbildningsrådet har beslutat 

om de särskilda villkoren med stöd av 6 § i förordningen. 

Folkbildningsrådet får besluta om att göra avsteg från dessa villkor vid 

särskilda skäl.  

Verksamheten med Svenska från dag ett omfattas som regel av villkoren 

i Statsbidrag till folkhögskolor 2023. De här särskilda villkoren 

kompletterar eller utgör en anpassning av dessa villkor. 

Medel som fördelas till verksamhet med Svenska från dag ett är ett 

särskilt anslag. Statsbidraget får lämnas till sådana folkhögskolor som 

Folkbildningsrådet får fördela statsbidrag till enligt förordningen 

(2015:218) om statsbidrag till folkbildningen (2 § förordningen). 

Om villkoren inte uppfylls har Folkbildningsrådet rätt att återkräva 

utbetalt bidrag (9 § förordningen). 

Syfte och målgrupp 
Syftet med statsbidraget är att erbjuda en meningsfull sysselsättning 

under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och 

samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd (1 § 

förordningen). 

Verksamheten som bedrivs med stöd av statsbidraget ska vara avgiftsfri 

och syfta till att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället 

samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet (3 § förordningen). 

Målgruppen för insatserna är personer som omfattas av lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. Det innefattar personer som är 

asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor kvar i 
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Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på kommunplacering (1 § 

och 3 § förordningen). Personer som omfattas av lagen och är inskrivna i 

Migrationsverkets mottagningssystem ska kunna uppvisa ett aktuellt 

LMA-kort från Migrationsverket.  

Målgruppen inkluderar även personer som har beviljats 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och 21 kapitlet 

utlänningslagen (2005:716) vilka omfattas av lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta innebär att ukrainska 

medborgare som kan uppvisa ett dossiernummer, vilket återfinns på 

uppehållstillståndskort utfärdat av migrationsverket, har rätt att delta i 

kurserna. 

Fördelningsprinciper och slutlig bidragsfördelning 

För att eftersträva verksamhet i hela landet och i de kommuner där 

många asylsökande bor, fördelar Folkbildningsrådet medel mellan 

folkhögskolor med hänsyn till storleken på asylmottagandet i varje län. 

Fördelningen utgår från folkhögskolans säte. 

Medel för verksamheten fördelas med utgångspunkt i folkhögskolornas   

ansökningar samt andel av total fördelat antal deltagarveckor under 

2022. Ersättning per deltagarvecka är verksamhetsbidrag plus bidrag för 

språkligt stöd, totalt 1920 kronor 

Omfördelning av medel kan vid behov komma att göras under 

verksamhetsåret. 

Vid slutrapporteringen stämmer Folkbildningsrådet av antalet 

preliminärt tilldelade deltagarveckor mot slutrapporterad verksamhet 

samt folkhögskolornas redovisningar. 

I de fall verksamheten med Svenska från dag ett genomförts med 

— färre deltagarveckor än de preliminärt fördelade kommer bidrag 

motsvarande mellanskillnaden att återtas 

— fler deltagarveckor än de preliminärt fördelade kommer bidrag 

att fördelas för överskjutande verksamhet endast under 

förutsättning att det finns återtagna medel att omfördela. 

Bidraget slutregleras i samband med andra kvartalets 

statsbidragsutbetalning i början av april 2024.  
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B. Villkor 

Rekrytering och förläggning av verksamheten 

1. Folkhögskolan ska ta initiativ till dialog med Länsstyrelsen och 

Migrationsverket om var i länet det finns behov av verksamheten 

samt om deltagarnas möjligheter till ersättning för resor till 

verksamheten. 

Folkhögskolan ska lämna aktuell information om pågående och 

planerad verksamhet till Länsstyrelsen. 

2. Folkhögskolan ska visa att den vid planeringen av verksamhetens 

förläggning, utformning och antal kursplatser har tagit hänsyn 

till det lokala behovet av insatser för asylsökande. 

3. En deltagare som kan uppvisa ett aktuellt LMA-kort eller för 

personer som omfattas av masskyddsdirektivet UT-kort, vid 

kursstart är behörig deltagare i verksamheten. 

En deltagare som påbörjat en kurs men skrivs ut från 

Migrationsverkets mottagningssystem innan kursen är avslutad, 

får fullfölja deltagandet i den aktuella kursen.1 

4. Folkhögskolan ska rekrytera deltagare till verksamheten samt 

säkerställa att de tillhör avsedd målgrupp.  

5. Folkhögskolan bör inte erbjuda en deltagare mer än motsvarande 

en termins heltidsstudier i Svenska från dag ett under 

verksamhetsåret.  

6. Tilldelad verksamhet ska genomföras i det län där folkhögskolan 

har sitt säte. Verksamheten får endast undantagsvis förläggas i 

annat län än skollänet, efter dispens från Folkbildningsrådet.  

  Verksamhetens genomförande  

7. Folkhögskolan ska säkerställa att verksamheten bedrivs i 

enlighet med bidragets syfte.  

8. Verksamheten får pågå 1 januari - 31 december 2023.  

 

1 Mer information om LMA-kort och behörig deltagare finns i Folkbildningsrådets 

”Kompletterande information om behöriga deltagare på Svenska från dag ett på folkhögskola”, 

daterat den 23 januari 2019. 
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9. Verksamheten får genomföras i form av långa eller korta kurser 

och ska bedrivas med folkhögskolans arbetssätt och metoder. 

10. Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, 

på distans eller i kombination.2  

11. Verksamheten ska vara avgiftsfri (3 § förordningen). 

Folkhögskolan får inte heller ta ut avgift från deltagaren för 

studieresor, studerandeförsäkring, läromedel eller material. 

12. Folkhögskolan ska arbeta för att deltagare oberoende av 

könstillhörighet ska kunna ta del av verksamheten på samma 

villkor och i samma utsträckning.  

Ansökan, rapportering och redovisning 

13. Folkhögskolan ska i november årligen ansöka om medel för 

verksamhet med Svenska från dag ett på det sätt som 

Folkbildningsrådet meddelar. 

14. Folkhögskolan ska, på eget initiativ informera Folkbildningsrådet 

om det står klart att preliminärt tilldelade medel inte kommer att 

nyttjas under pågående verksamhetsår. 

15. Folkhögskolan ska vid efterfrågan lämna uppgifter till 

Folkbildningsrådet om genomförd och planerad verksamhet som 

underlag för beslut om omfördelning under verksamhetsåret. 

16. Folkhögskolan ska till SCB rapportera genomförd verksamhet 

under kalenderåret 2023 i statistikrapport och deltagarstatistik 

som Svenska från dag ett, lång kurs (kurstyp 26) eller kort kurs 

(kurstyp 27). Både tillfälligt personnummer och dossiernummer, 

som framgår av LMA-kortet ska anges.  För personer som 

omfattas av masskyddsdirektivet syns dossiernummer på UT-

kortet 3.  

17. Folkhögskolan ska lämna en redovisning av hur medlen har 

använts, vilka resultat som har uppnåtts och en bedömning av 

insatsens effekter i enlighet med 7–8 §§ förordningen och 

regeringens riktlinjer för verksamhetsåret. Det ska göras i 

 

2 Ordinarie villkor för distans gäller, se Statsbidrag till folkhögskolor 2023 
3 Boende i anläggningsboende med uppehållstillstånd kan också ha fått ett ordinarie 

personnummer men dossiernumret ska uppges även för dem. 



5 (5) 

   

 

Folkbildningsrådets formulär avsett för återrapportering av 

verksamheter med Svenska från dag ett 2023. 

18. Redovisningen ska intygas av folkhögskolans rektor och vara 

Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 februari 2024. 
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