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Fördelningsmodell 2012 
 
Underlag för den fördelningsmodell som antagits av Folkbildningsrådets 
styrelse 2011-12-14 presenteras i nya tabeller. 
Tabellerna är avsedda att underlätta en tillämpning av modellen i kommuners 
och landsting bidragsgivning och användas som underlag i studieförbundens 
interna fördelning. 
 
Tabellerna presenteras på SCB:s webbportal för studieförbundsstatistik: 
https://www.h2.scb.se/stuv 
 

 
 
 

Sammanfattning 
 
Grundbidrag 
 
75 procent av statsbidraget fördelas som ett grundbidrag. Bidraget ligger fast i 
två år och beräknas år 2012 respektive 2013 på ett genomsnitt av totalt utbetalt 
statsbidrag verksamhetsåren 2010 och 2011. För år 2014 respektive 2015 
fördelas bidraget på ett genomsnitt av totalt utbetalt statsbidrag verksamhetsåren 
2012 och 2013 och så vidare. 
 
Rörligt bidrag 
 
25 procent av statsbidraget är rörligt. Detta bidrag omfördelas årligen och 
innehåller två delar: 
Förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag. Fördelningen av 
bidraget grundas på senast slutrapporterat 
verksamhetsår. Bidraget år 2012 grundas således på genomförd verksamhet år 
2010, 2013 års 
bidrag på genomförd verksamhet år 2011 och så vidare. 
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Förstärkningsbidrag 
 
Förstärkningsbidraget uppgår till totalt 6 procent av statsbidraget. 2/3 av 
bidraget avsätts till verksamhet med deltagare som har funktionsnedsättning och 
1/3 avsätts till verksamhet med deltagare som har invandrat och har behov av 
språkligt stöd i svenska. Förstärkningsbidraget delas i två delar, hälften fördelas 
utifrån deltagare och hälften utifrån studietimmar i studiecirkel respektive annan 
folkbildningsverksamhet som genomförts med deltagare som tillhör någon av 
ovanstående kategorier. Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet 
gentemot studiecirkelverksamheten. 
 
Verksamhetsrelaterat bidrag 
 
Den verksamhetsrelaterade delen uppgår till 19 procent av statsbidraget. 14 
procent av statsbidraget fördelas utifrån statsbidragsberättigade studietimmar i 
studiecirklar (värde 1,0 studietimme), annan folkbildningsverksamhet (värde 
0,5 studietimme) och kulturprogram (värde 9 studietimmar). 5 procent av 
statsbidraget fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel. 
 
En utförlig beskrivning av fördelningsmodellen finns att läsa i ”Statsbidrag 
till studieförbund 2012 - Kriterier och fördelningsprinciper” på rådets webbplats 
www.folkbildning.se under Studieförbund/Kriterier för statsbidrag. 
 
 
Tabeller för landstings/regions bidragsgivning 
 
Tabell 20A Unika deltagare i studiecirkel per län och 
Tabell 20E Verksamhetsrelaterat och förstärkningsbidrag per län/kommun 
 
Tabeller för kommunal bidragsgivning 
 
Den kommun som avser att använda fördelningsmodellen hittar underlaget i 
Tabell 20B Unika deltagare i studiecirkel per län och kommun och 
Tabell 20E Verksamhetsrelaterat och förstärkningsbidrag per län/kommun 
 
Tabeller för studieförbunds interna fördelning 
 
Studieförbundens underlag för intern fördelning återfinns i 
Tabell 20C Unika deltagare i studiecirkel per kommun och avdelning och 
Tabell 20F Verksamhetsrelaterat och förstärkningsbidrag per förbund och 
avdelning 
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Om unika deltagare 
 
Tabellerna för unika deltagare beräknas på den nivå som avses. En summering 
av deltagare per län skulle visa sig bli högre i Tabell 20B än vad som visas i 
Tabell 20A, eftersom personen kan förekomma i fler än en kommun eller/och 
fler än ett förbund. 
 
Unika deltagare i studiecirkel inneh å ller f ö rutom unika deltagare rapporterade 
med personnummer de godk ä nda undantagen skyddad  identitet, 
samordningsnummer och  1  procent av ofullst ä ndigt rapporterade deltagare . 
Fr o m   verksamhets å r 2012 ing å r  ä ven EES - medborgare inkl .  Schweiz i 
godk ä nda undantag . 
 

 
 
Not .   En person som deltagit i verksamhet i mer  ä n ett l ä n eller mer  ä n ett 
studief ö rbund kommer att r ä knas mer  ä n en g å ng .  
 

 
 
Not .  En person som deltagit i verksamhet i mer  ä n en kommun eller mer  ä n ett 
studief ö rbund kommer  att r ä knas mer  ä n en g å ng .  
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Not .   En person som deltagit i verksamhet i mer  ä n kommun, avdelning eller 
mer  ä n ett studief ö rbund kommer att r ä knas mer  ä n en g å ng .  
 

 
Denna tabell visar underlag för verksamhetsrelaterat- och förstärkningsbidrag i 
den beräknade delen, i övrigt faktiska värden. 
 
Beräknade värden 
F ö rst ä rkningsbidrag avser studiecirkel  värderat till 1  och annan 
folkbildningsverksamhet * 0 , 5  
Verksamhetsrelaterat bidrag (verksamhetsbidrag) studietimmar ( studiecirkel  * 
 1 , annan folkbildningsverksamhet * 0 , 5  och antal kulturprogram  *  9 )  
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Ber ä knade v ä rden visar enligt f ö rdelningsmodell :  
 Studietimmar Verksamhetsrelaterat bidrag  -  cirkel * 1 , annan 
folkbildningsverksamhet * 0,5  och kulturprogram * 9  
Funktionsneds ä ttning och Invandrare med brister i svenska  =  
 Deltagare och studietimmar F ö rst ä rkningsbidrag  -  cirkel * 1  och annan 
folkbildningsverksamhet * 0,5  
 
Uppdelningen per verksamhetsform för respektive avdelning återfinns längre 
fram i tabellen. 
 
 
 
 
Tomas Östlund 
Uppföljning/statistik 
Folkbildningsrådet 


