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  Studiecirklar
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studie- 
förbund som gäller studiecirklar.

Fråga: Det står i Statsbidrag till studieförbund 2013 –  
Villkor, kriterier och fördelning att ett studieförbund inte 
kan planlägga och rapportera mer än 480 timmars studie- 
cirkelverksamhet per år i vad som i praktiken är samma 
grupp och samma ämne. Berörd verksamhet kan inte efter 
de 480 timmarna övergå till och rapporteras som annan 
folkbildningsverksamhet eller starta som ny studiecirkel i 
annat ämne. För att en grupp ska anses som ny skall minst 
hälften av de ursprungliga deltagarna vara nya.
Kan en och samma grupp fortsätta om man byter ämne? 
Kan verksamhet som rapporteras som annan folkbildning 
fortsätta med samma grupp om den övergår till cirkel? 
Svar: Nej, ovanstående gäller oavsett ämne. Och en cirkel 
får inte övergå till annan folkbildningsverksamhet, eller 
omvänt, efter 480 timmar.
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Fråga: Det står att folkbildningsanslaget ska användas 
till verksamhet i Sverige. Kan en studiecirkel ändå förlägga 
enstaka sammankomster utomlands?
Svar: En studiecirkel kan välja att förlägga enstaka  
sammankomster utomlands om detta är motiverat uti-
från innehåll och värde i studiecirkeln. Det kan t.ex. vara  
studiecirklar i EU-relaterade frågor, ”Läs och res-cirklar” 
eller språkcirklar. Studiecirklar som inte har merparten  
av sina sammankomster förlagda till Sverige är inte stats- 
bidragsgrundande. Undantag från detta är om studiecirkel 
arrangeras för svenska medborgare i samband med att 
de arbetar på fartyg (svenskflaggade fartyg med svensk 
besättning).
Ovanstående gäller även statsbidragsgrundande folk- 
bildning såsom studiecirklar på distans, annan folkbild-
ningsverksamhet och kulturprogram.

Fråga: Kan körsång kan bedrivas som studiecirkel?  
Med tanke på att riktlinjen är att det ska vara max tolv st 
i en studiecirkel för att alla ska kunna komma till tals samt  
för en god läroprocess. Kan det ändå gå att motivera att  
man bedriver en bra studiecirkel med tex. det dubbla 
antalet?
Svar: Det går att rapportera upp till 20 deltagare totalt 
för studiecirkel. Om det kan bli en bra lärprocess där alla  

har inflytande, kommer till tals och så vidare, beror till 
stor del på ledaren och upplägget. Finns det motiv, som 
ni kan stå för, är det ju inget som hindrar en studiecirkel- 
verksamhet med 20 deltagare.

Fråga: Kan en cirkelledare driva en cirkel helt själv, dvs. 
annonsera, ta in deltagaravgifter, administrera, planera 
med innehåll osv. Är det OK?
Svar: Ett studieförbund kan inte lämna ifrån sig ansvaret  
och anordnarskapet. Vilken roll hade cirkelledaren tänkt  
att studieförbundet skulle ha förutom förmedling av 
statsbidrag? Studieförbundet får inte schablonmässigt 
förmedla bidrag. Ansvariga i studieförbundet måste ha 
full insyn och kunna ställa sådana krav på uppläggningen  
att förutsättningar för ett framgångsrikt studiearbete 
säkras.(Lära, Växa, förändra) Sid 47.

Fråga: Vi har en del verksamhet där deltagare inte vill  
att personuppgifterna ska synas på närvarolistor. Det  
gäller alla deltagare i en grupp. I Gustav och på närvaro- 
listor kan de ha hetat Deltagare 1, Pelle Anonym etc.  
Vi har i de flesta fall haft avkodade deltagarlistor inlåsta  
på våra kontor. Räknas dessa deltagare med i statsbidrags- 
underlaget? Är de godkända deltagare? Blir arrange-
manget ett godkänt arrangemang?
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ansvarig anordnare ska kunna beskriva och följa upp 
resultatet av verksamheten.

Fråga: Från verksamhetsår 2012 ingår EES-medborgare i  
gruppen av godkända undantag i deltagarrapporteringen. 
Hur vet man att en person är EES-medborgare?
Svar: Det får man bedöma utifrån att man känner till 
vilket land deltagaren är medborgare i. ”Europeiska eko- 
nomiska samarbetsområdet eller EES är ett associerings- 
avtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla  
länder som är med i Europeiska unionen, dels de till euro- 
peiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna 
Island, Liechtenstein och Norge. EES-avtalet underteck- 
nades av regeringarna i de dåvarande EG-länderna samt  
i Sverige, Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge 
och Schweiz den 2 maj 1992.” ur Wikipedia.

Svar: Det beror på.
Det som gör detta möjligt är det av Folkbildningsrådets  
styrelse (2012-09-19) beslutade undantaget: ”att godkänna  
undantag av en procent deltagare rapporterade med 
ofullständigt personnummer som en del av bidrags- 
underlaget.”
Det finns inget krav på att personnummer ska finnas på 
deltagarlistorna. Men uppgifter om verksamheten och 
deltagarna måste finnas möjliga att ta del av vid en grans- 
kning. Deltagare ska kunna kontaktas. Med den lösning 
du beskriver kommer också de avkodade deltagarlistorna  
att vara en del av det underlag som ska sparas och finnas 
möjligt att ta del av. Rekommendationen är att de tre 
senaste åren ska vara lättillgängliga. (Granskningar görs 
oftast i det tidsspannet.) I övrigt är sju års arkivering den 
tid som stipuleras i Bokföringslagen.
Om arrangemanget i övrigt uppfyller kraven för den verk- 
samhetsform som rapporteras så räknas arrangemangets 
studietimmar in i bidragsunderlaget. I beräkningen av 
underlag för unika deltagare ingår de i er kvot av 1 % ofull- 
ständigt rapporterade deltagare. Det betyder att har ni 
fler än 1 % så kommer de inte att räknas in i det fördel-
ningsunderlaget.
En annan viktig aspekt att beakta är att ni själva som 
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Fråga: I texten om kulturprogram står att det måsta 
vara minst fem deltagare exklusive studieförbundsrepre- 
sentant. Avdelningen har då tolkat att man rapporterar  
antalet deltagare i deltagarrutan men inte studieför-
bundsrepresentanten. Stämmer det?
Svar: Räkna inte in studieförbundsrepresentanten som 
deltagare. Utgå ifrån att minimigränsen för deltagare är 
fem.

Följdfråga: Om studieförbundsrepresentanten är den 
medverkande, t ex som föreläsare. Då kan ju inte den räknas  
med i deltagarantalet. Ska det då vara sex deltagare i 
kulturprogrammet för att det ska godkännas?
Svar: Utgå från minst fem deltagare. Det här är ett 
specialfall men kan förekomma. Det finns en kategori 
medverkande som heter ”studieförbundets egna”. Det 
kan röra sig om en studieförbundspersonal som har en 
specialkompetens inom ett visst område och då är både 
medverkande och representant för studieförbundet.

  Kulturprogram
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller FAS 3.

Fråga: En deltagare i studiecirkel är minst 13 år och del-
tagaren i annan folkbildningsverksamhet minst 6 år.
Vad gäller för kulturprogram?
Svar: Kulturprogram vänder sig till ungdomar och/eller 
vuxna. Ett riktmärke för ungdom är cirka 13 år.

Fråga: Kan kulturprogram vara riktade till invandrade 
på flyktingförläggning. Vi vet att studieförbund inte får  
rikta in vare sig cirkel- eller annan folkbildningsverksamhet  
till grupper på flyktingförläggningar men att de om de  
är intresserade av vår reguljära/”vanliga verksamhet”, 
som enskilda deltagare, kan få delta. Gäller samma för 
kulturprogram?
Svar: Folkbildningsanslaget kan inte användas till verk- 
samhet med annan huvudman än studieförbundet exem- 
pelvis inom Migrationsverkets ansvarsområde. Det gäller 
all folkbildningsverksamhet, inte bara studiecirkel och 
annan folkbildningsverksamhet. Alltså kan man inte rikta 
ett kulturprogram till invandrade på en flyktingförlägg-
ning, däremot kan man inbjuda enskilda deltagare till ett 
öppet offentligt kulturprogram i studieförbundets regi.
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Fråga: Kan en samarbetande organisation ta in del- 
tagaravgifter till cirkeln och sedan redovisa till studie- 
förbundet?
Svar: Ja, en organisation kan delfinansiera verksam- 
heten förutsatt att den följer bidragsregler och riktlinjer. 
(Om det görs genom deltagaravgift till organisationen 
eller direkt av organisationen är oviktigt i det fallet.)

Fråga: Ett studieförbund arrangerar ett kulturarrange- 
mang med kostnader för t.ex. annonser och lokaler. Sam-
verkande organisation betalar kostnaderna för hela  
arrangemanget och sänder ingen faktura till studieför-
bundet utan står för alla kostnader själv. Kan studieför-
bundet ändå rapportera ett sådant arrangemang?
Svar: Vilken är i så fall studieförbundets insats för att 
kunna säga sig vara anordnare? Anordnarskapet blir 
otydligare ju längre från verksamheten som studieför-
bundet är.

Fråga: Kan studieförbundet ta delar av kostnaderna för  
ett kulturarrangemang t.ex. annonskostnader medan orga- 
nisationen tar andra kostnader utan att sända faktura till 
studieförbundet?

  FAS 3
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller FAS 3.

Fråga: Kan en deltagare inom jobb- och utvecklings- 
garantin FAS 3 anlitas som oavlönad cirkelledare i en före- 
ningscirkel där deltagandet är fritt och frivilligt?
Svar: Det kan rapporteras som statsbidragsberättigad 
studiecirkel om ledarskapet inte är satt i system och förut- 
satt att ledaren gör det som enskild individ.

  Samverkan med 
  medlemsorganisation
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studie- 
förbund som gäller samverkan med medlemsorganisation.

Fråga: Ett studieförbund arrangerar en studiecirkel i 
samarbete med en organisation. Ledaren får en lön som 
betalas ut av organisationen. Därefter skickar organisa- 
tionen en faktura till studieförbundet som därefter betalar 
till organisationen. Är detta möjligt och vad ska finnas 
för underlag?
Svar: Ja det är möjligt. Den specificerade fakturan (av 
vilken det framgår vad som avses) är underlag.
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Svar: ”Studieförbundet kan betala kostnader direkt eller  
ersätta samverkande organisation för kostnader, som är 
direkt knutna till folkbildningsverksamheten” (ur Villkor 
och kriterier)

Fråga: Kan en samverkande organisation betala allt dvs. 
annons, arvode och hyra av lokal och därefter fakturera  
studieförbundet? Vad ska det finnas för underlag?
Svar: ”Studieförbundet kan betala kostnader direkt eller 
ersätta samverkande organisation för kostnader, som är 
direkt knutna till folkbildningsverksamheten. Eventuell  
ersättning till samverkande organisation ska stå i relation  
till redovisade kostnader och kunna verifieras vid en 
granskning”. (ur Villkor och kriterier) Den specificerade 
fakturan utgör verifikat.

Fråga: Om en samverkande organisation betalar ut  
arvode, hur kan studieförbundet då veta att inga ”svarta 
pengar” betalats ut?
Svar: Lösningen är att studieförbundet svarar för arvo-
den om man misstänker att något sådant skulle vara 
aktuellt. Det kan vara skäl att fundera över om sam- 
verksansparten är lämplig för ett fortsatt samarbete.

Fråga: Kan en samverkande organisation ta ut avgifter  
för att sedan betala kostnaderna för arrangemanget 
utan att blanda in studieförbundet i detta. Kan studie-
förbundet ändå rapportera arrangemanget?
Svar: Det verkar i så fall vara ett svagt samband mellan 
studieförbundet och deltagaren. Vad är studieförbundets  
insats för att kunna säga sig vara anordnare?

Fråga: Finns det skillnader i hur vi ska hantera en orga-
nisation, ett företag eller en privatperson när det  
gäller hur ett studieförbund ska förhålla sig till anordnar- 
skapet?
Svar: Nej så länge det är folkbildningsverksamhet enligt 
bidragsreglerna, men minns att det inte får röra sig om 
kommersiell verksamhet.
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  Kommersiellt syfte
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller kommersiellt syfte.

Fråga: Statsbidrag får inte användas till verksamheter 
med kommersiellt syfte. Vad betyder kommersiellt syfte  
och vad är kommersiell verksamhet?
Svar: Kommersiell verksamhet är en verksamhet som 
omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter. Om 
målet är att intäkterna även ska ge överskott, vinst, 
kallas verksamheten vinstinriktad. Statsbidraget ska an-
vändas till verksamhet som har den inriktning som anges 
i förordningen § 2, dvs. de fyra syftena:
1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och ut-

veckla demokratin,
2 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka 

sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen,

3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktig- 
heten i kulturlivet.

  Funktionsnedsättning
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller funktionsnedsättning.

Fråga: I definitionen av funktionshindrade så hänvisar ni  
till Socialstyrelsens definition av ”funktionsnedsättning”,  
saknas nedsatt psykisk funktionsförmåga som ingår i social- 
styrelsens definition vid sidan av fysisk och intellektuell  
nedsatt funktionsförmåga. (Se sid 19) Har ni bara missat  
den definitionen?
Svar: Det ska stå psykisk i vårt dokument också efter- 
som det är socialstyrelsens definition. Alltså: Funktions- 
nedsättning definieras som nedsättning av en psykisk, 
fysisk eller intellektuell funktionsförmåga.

  Distansverksamhet
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller distansverksamhet.

Fråga: Vi håller på att reda ut begreppen vad det gäller 
distansverksamhet och har en fråga kring annan folkbild-
ningsverksamhet på distans. I dokumentet Statsbidrag till  
studieförbunden på sid 7 under annan folkbildnings på 
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distans finns en ”hänvisnings-trea”. Vid trean står det  
att man ska läsa under ”Villkor för studiecirkel på distans” 
sid 6. (Denna hänvisning är inte riktigt optimal och vi tror 
att många kommer att missa denna.) Betyder det att man  
ska ha en arbetsplan för annan folkbildningsverksamhet 
på distans? Det behövs ju inte i ”vanlig” annan folkbild-
ningsverksamhet.
Svar: Om grundvillkoren för annan folkbildning är upp- 
fyllda, krävs inget ytterligare för annan folkbildningsverk- 
samhet på distans. Därmed är hänvisningen missvisande. 
Vi kommer att se över skrivningarna inför uppdateringen 
av dokumentet 2014. Under texten Studiecirkel på distans 
kan man ändå få vägledning om hur man kan lägga upp 
en verksamhet på distans.

  Utrikesfödda
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller utrikesfödda.

Fråga: Enligt variabelförteckningen under målgrupp står  
det invandrare. Antar att ni med invandrade samma sak 
som utrikes födda. Och är definitionen på utrikes född i  
detta sammanhang en person som både är född i ett annat 
land och har svårigheter i svenska språket, eller ”räcker 

det” med att vara född i annat land? Har letat i kriterierna 
och hittar igen information om detta. Var finns den?  
Svar: Målgrupp skall anges när mer än hälften av del- 
tagarna tillhör en målgrupp. Målgruppsrapportering för- 
utsätter att man gjort riktade insatser för att nå den  
rapporterade målgruppen. I det sammanhanget är det  
inte enbart språkkunskaperna som är kriteriet för insatsen,  
utan det kan lika mycket handla om att lära känna sitt nya 
hemland och hur samhället är uppbyggt och fungerar.
Rapporteringen i förstärkningssammanhang är det antal 
utrikesfödda man gjort förstärkta insatser för att de 
utifrån brister i svenska ska kunna ta del – inga andra.

Fråga: Är det så att man räknas som ”integrerad” i  
samhället när man kan svenska? Om det inte är det som  
avses så finns det ju ett stort mörkertal vad gäller utrikes 
födda i den verksamhet som varken är föremål för mål- 
gruppsbidrag (dvs där minst hälften av deltagarna är ut- 
rikes födda), eller uppbär förstärkningsbidrag.
Svar: Deltagarrapporteringen med personnummer gör 
att vi med större säkerhet än tidigare kan uttala oss om 
utrikesfödda i verksamheten, så uppgifterna i återrappor- 
teringen är idag mer adekvata än äldre statistik.
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Fråga: Kan man använda statsbidraget för verksamhet 
med asylsökande?
Svar: Migrationsverket är ansvarig myndighet under 
asyltiden. I deras uppdrag ingår att anordna aktiviteter 
för asylsökanden. Studieförbunden kan inte använda 
statsbidraget för att arrangera verksamhet för gruppen 
asylsökanden oavsett om de bor i särskilt eller enskilt 
boende.

  Förstärkningsbidrag
Här hittar du vanliga frågor om statsbidrag till studieför-
bund som gäller förstärkningsbidraget.

Fråga: Fördelningen av förstärkningsbidraget görs ju  
på deltagare och studietimmar. Hur räknas timmarna ut?  
Grundar de sig på de timmar som rapporterats för hela 
det arrangemang som deltagaren rapporterad för för-
stärkningsbidrag deltagit i?
Svar: Studietimmarna för hela arrangemanget där en 
deltagare rapporterats fått förstärkta insatser utgör un-
derlag. Men studietimmarna räknas endast en gång per 
arrangemang – oaktat om fler än en av deltagarna fått 
förstärkta insatser. Så förstärkningsbidraget fördelas både  
utifrån antalet deltagare och antalet studietimmar för  

det arrangemang där minst en av deltagarna fått för-
stärkta insatser.

Fråga: Hur ser man på finansiering av tolk-kostnader 
inom folkbildningen? En person som behöver tolk pga. 
funktionsnedsättning har kontaktat oss och vill gå på folk-
bildning. Frågan är: är vi skyldiga att finansiera tolken (utan 
några ytterligare bidrag) om vi får förstärkningsbidrag?
Svar: Det fanns i diskussionerna kring modell för det  
nya förstärknings- och statsbidraget förslag om avsätt- 
ning av medel som skulle kunnat vara sökbara och kost- 
nadsrelaterade. Men studieförbunden pläderade för mo-
dellen att själva få hantera bidraget i det här avseendet. 
Och så är det idag.
Det handlar inte enbart om förstärkningsbidrag. Grund-
bidraget (75 % av statsbidraget) är till för att möta dessa 
behov.
Grundbidraget ska medverka till att ge studieförbundet 
möjligheter att arbeta mot sina mål och leva upp till de 
förväntningar som riksdag och regering gett uttryck för. 
Enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen ut-
gör tillgängligheten och möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättning att delta i verksamheten samt det 
mångkulturella samhällets utmaningar i särskild hög grad 
motiv för statens stöd till folkbildningen.
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Det ingår i studieförbundets grunduppdrag att utifrån sitt  
samlade stöd från staten rikta resurserna på ett sådant  
sätt att verksamhet för dessa målgrupper prioriteras och 
att genom aktiva åtgärder se till att ingen utestängs från 
folkbildningsverksamhet. (Statsbidrag till studieförbund – 
villkor, kriterier och fördelning sid 17)


