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Sammanfattning av regeringens budget för 2022
ur ett studieförbundsperspektiv
Höständringsbudgeten 2021
Folkbildning nämns inte i höständringsbudgeten och får därmed inte några förändrade anslag
för 2021.

Folkbildningsanslaget
Det sker ingen uppräkning av det generella folkbildningsanslaget till studieförbunden i
budgetpropositionen för 2022. Någon uppräkning av det generella anslaget har inte gjorts sen
2016. Under dessa år har lönekostnaderna ökat med ungefär 2 procent per år, vilket innebär att
anslagen i praktiken har minskat med ca tio procent.
Det sammanlagda anslaget 14:1 till folkbildning föreslås bli 4 830 miljoner kronor för år 2022.
Ökningen jämfört med 2021 beror på en ny satsning om 300 miljoner kr till folkhögskolan för
fler utbildningsplatser samt att 40 miljoner kronor för Svenska för föräldralediga flyttades från
anslag 14:3 till anslag 14:1 under 2021. Flytten av medel innebär inte något faktiskt ökat anslag.
I BP 2022 finns anslag om 40 miljoner kronor 2022 avsatt till Svenska för föräldralediga men
ingen förlängning efter det nämns.
I BP 2021 tillfördes studieförbunden medel för insatser med personer långt ifrån
arbetsmarknaden för 2021 och 2022 med 50 miljoner kronor vart och ett av dessa år. Dessa
medel nämns inte i propositionen men kan antas finnas kvar under 2022. Dock är ingen
förlängning beräknad efter 2022.
Utgiftsområde 14:1 Bidrag till folkbildningen
Budget 2021
(exkl. extrabudgetar)

Förslag 2022

Beräknat
2023

Beräknat
2024

4 560

4 830

4 338

4 338

Siffror i miljoner kronor (utgiftsområde 17, Tabell 17.2 sida 194)
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Särskilda insatser för asylsökande och nyanländas etablering
Anslaget för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
föreslås bli 60 miljoner kronor 2022.
Regeringen anslår 60 miljoner kronor till Svenska för dag ett och Vardagssvenska för 2022.
Ingen förlängning av anslaget aviseras.
När anslaget till Svenska för dag ett och Vardagssvenska förlängdes beräknades det till 100
miljoner kronor 2021 respektive 60 miljoner kronor 2022. Att regeringen i BP 2021 aviserade
100 miljoner kronor för 2022 i anslag 14:3 beror på att bidraget till Svenska för föräldralediga
då låg under denna anslagspost. Denna satsning återfinns nu i anslag 14:1. Den faktiska
minskningen av medel till verksamheterna är 40 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.
Utgiftsområde 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen (miljoner kr)
Budget 2021

Förslag 2022

Beräknat
2023

140

60

0

Beräknat
2024
0

Siffror i miljoner kronor (utgiftsområde 17, Tabell 17.6 sida 190)

Kraftiga neddragningar av de riktade satsningarna
Under de senaste åren har studieförbunden tilldelats flera riktade statsbidrag för insatser
kopplade till folkbildning med asylsökande och etablering. Alla dessa riktade bidrag upphör som
det ser ut i nuläget till 2023.
Riktade anslag

Förändring till 2023

Svenska för föräldralediga

- 40 miljoner kronor

Insatser med personer långt
från arbetsmarknaden

- 50 miljoner kronor

Svenska från dag ett och
Vardagssvenska

- 60 miljoner kronor

Summa:

- 150 miljoner kronor

Bidrag till tolkutbildning
Regeringen föreslår att 60 miljoner kronor anvisas under anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning
för 2022. För 2023 och 2024 beräknas anslaget till 52 miljoner kronor respektive 55 miljoner
kronor. Det innebär en liten men tillfällig höjning jämfört med tidigare år.
Regeringen har tidigare aviserat en proposition med förslag som bl.a. innebär förbättrad kvalitet
i tolktjänster. På grund av pandemin har regeringen dock tvingats skjuta upp denna proposition,
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vilket innebär att de ekonomiska konsekvenserna förskjuts. Detta är anledningen till de små
skiftningarna i anslag de kommande tre åren.
Budget 2021

Förslag 2022

Beräknat 2023

Beräknat 2024

55 331

60 331

51 831

54 831

Siffror i tusen kronor (utgiftsområde 17, Tabell 17.4 sida 189)

Kvalitetsarbete inom folkbildningen
Värt att notera är ifrågasättandet av folkbildningens verksamheter samt studieförbundens
arbete med att motverka fusk och felaktigheter nämns i två passager i budgetpropositionen.
”Under 2020 och inledningen av 2021 har folkbildningens verksamheter ifrågasatts, efter att
studieförbunden upptäckt fusk och felaktigheter i verksamheten. Folkbildningsrådet och
studieförbunden har vidtagit och planerar att vidta ett antal åtgärder för att komma till rätta
med problemen samt säkerställa att statsbidraget uteslutande går till verksamhet som
uppfyller statens syften med bidraget. Regeringen följer denna fråga noga och utesluter inte
att ytterligare åtgärder behöver vidtas från regeringens sida.” (Utgiftsområde 17, sid 184)
”Folkbildningen har spelat en viktig roll i demokratins framväxt och fortsätter att spela en
viktig roll i dess utveckling. Folkbildningen bidrar till att ge fler människor förutsättningar att
aktivt delta i demokratin och i det demokratiska samtalet. Folkbildningen står samtidigt inför
en utmaning när det gäller att säkra att verksamheten som finansieras av statsbidraget i alla
led uppfyller demokratisyftet och överensstämmer med det demokratiska samhällets
principer.” (Utgiftsområde 17, sid 185)

Idéburna aktörer i välfärden
Utredningen om idéburna aktörer i välfärdens betänkande (SOU 2019:56) har remissbehandlats
och bereds nu i Regeringskansliet. I budgetpropositionen nämns inget mer om tidpunkt för en
kommande proposition. Av 2021 års rapport från MUCF om det civila samhällets villkor
framgår att andelen ideella föreningar som anger att de utför verksamhet på uppdrag av
offentlig aktör har minskat med 7 procentenheter, från 28 procent 2018 till 21 procent 2020.
(Utgiftsområde 17, sid 161)

Tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel)
Regeringen menar att insatser som bedrivs av kommuner i samverkan med civilsamhället kan
utgöra ett viktigt komplement till statliga insatser som t.ex. Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag. Regeringen föreslår därför en förstärkning av lokala insatser för etablering,
statsbidrag enligt 37 a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar, så att bl.a. satsningen på insatser för föräldralediga m.fl. kan fortsätta.
Anslaget till etableringsåtgärder ökas med 30 miljoner kronor 2022 för tidiga insatser för
asylsökande m.fl. för bl.a. samhällsinformation och hälsofrämjande insatser. För 2023 beräknas
anslaget öka med 20 miljoner kronor och för 2024 med 10 miljoner kronor. Anslaget beräknas
vidare utökas med 20 miljoner kronor 2023 och 2024 för fortsatta insatser för föräldralediga
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m.fl. (Utgiftsområde 13, Tabell 3.7 sida 29) Det är inte klarlagt vilken sammanlagd summa som
tillförs Länsstyrelserna för bidrag till tidiga insatser för asylsökande. (Utgiftsområde 13, tabell
3.7, sida 29)

Samlingslokaler för föreningslivet
Regeringen anslår 52 miljoner kr till allmänna samlingslokaler respektive år 2022-2024. Det
innebär en minskning med 50 miljoner kr jämfört med 2021 eftersom det särskilda anslaget för
att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin upphör.

Demokrativillkor
Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) har remissbehandlats
och utgör underlag för det fortsatta arbetet. Regeringen avser återkomma under
mandatperioden med förslag om bl.a. ett nytt demokrativillkor. 7 miljoner kr anslås till MUCF
och 3 miljoner till Myndigheten för stöd till trossamfund för ökade förvaltningskostnader i
samband med demokrativillkorens införande.

Om studieförbundens verksamhet
Under 2020 deltog ca 421 300 unika deltagare i en studiecirkel, vilket är en minskning med ca
178 100 deltagare från föregående år. Totalt hölls ca 153 200 studiecirklar, vilket är ca 88 600
färre än 2019. Av deltagarna var 62 procent kvinnor och 38 procent män, vilket är oförändrat
jämfört med 2019. De stora minskningarna i antalet deltagare och antalet studiecirklar bedöms
bero på covid-19-pandemin, som för studieförbunden innebar att de bl.a. ställde in och sköt upp
planerad verksamhet.
Av studieförbundens studiecirkeldeltagare 2020 hade 38 procent fyllt 65 år, jämfört med 2019
då 41 procent hade fyllt 65 år. Vidare var 49 procent av deltagarna i åldern 25–64 år, vilket är en
ökning med tre procentenheter jämfört med 2019. Av deltagarna 2020 var 13 procent under 25
år, vilket är oförändrat från föregående år. Av studieförbundens cirkeldeltagare hade 17 procent
högst förgymnasial utbildning, vilket är 2 procentenheter lägre än föregående år. Av
studieförbundens cirkeldeltagare med högst förgymnasial utbildning var 59 procent kvinnor och
41 procent män.
Studieförbunden anordnade ca 146 200 kulturprogram 2020, vilket är en minskning med ca 219
300 arrangemang jämfört med föregående år. Studieförbundens kulturprogram samlade totalt
drygt 6 miljoner (ej unika) deltagare, vilket är en minskning med ca 13 miljoner deltagare
jämfört med 2019. Av deltagarna i studieförbundens kulturprogram var 55 procent kvinnor och
45 procent män, vilket är en marginell ökning av andelen män från föregående år
Sammantaget beräknas ca 11 845 personer ha tagit del av verksamheterna Svenska från dag ett
och Vardagssvenska 2020, vilket är en minskning med 6 255 deltagare jämfört med 2019.
Insatserna beräknas ha nått ca 33 procent av den totala målgruppen, vilket är en procentenhet
mindre än 2019. Verksamheten har under 2020 bedrivits i 141 kommuner, vilket är 25 färre
kommuner än under föregående år. Bland de som deltagit i studieförbundens respektive
folkhögskolornas verksamhet med Svenska från dag ett 2020 uppgick andelen kvinnor och män
till 47 procent respektive 53 procent. Andelen kvinnor som deltog i verksamheten utgjorde en
större andel än i målgruppen som helhet, där andelen kvinnor uppskattas till 37 procent.
(Utgiftsområde 17, sid 180-182)
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Studieförbundens kommentar till budgetpropositionen

Folkbildningen får i statsbudgeten för 2022 4,8 miljarder, varav studieförbunden får ca 1,7
miljarder. Senast de generella anslagen till studieförbunden räknades upp var 2017. Det har
sedan den tiden inte skett någon kompensation vare sig för löneökningar eller inflation. I
praktiken innebär det att anslagen urholkas år för år.
Kommentar: Att regeringen urholkar anslagen till studieförbunden år efter år går ut över
kvaliteten. På fem år har studieförbunden förlorat 10 procent av intäkterna i fasta priser
vilket självklart slår mot verksamheten.
Alla riktade statsbidrag till studieförbund upphör 2023. Det innebär att studieförbunden tappar
150 miljoner kronor. Pengarna har till gått till verksamhet med asylsökande som till exempel
tidiga insatser i svenska språket men också till andra grupper med stora behov av lärande.
Kommentar: Regeringens förslag innebär att studieförbunden efter 2022 ska lägga ner
viktiga verksamheter av stor betydelse för många människor. När alla riktade statsbidrag
upphör samtidigt blir den negativa effekten väldigt påtaglig. Att statsbidragen upphör följer
tidigare besked men är likafullt ett stort avbräck.
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