STUDIEFÖRBUNDSSTATISTIK
Från 2005 presenteras tabeller med studieförbundsstatistik på SCBs hemsida.
Insamlingen av verksamhetsrapporteringen som tidigare hanterats av Schlumberger-SEMA
övergick under verksamhetsår 2004 till SCB. SCB producerar motsvarande listor som
tidigare distribuerats som dataark i form av webbrapporter.
Plats:

Folkbildningsrådet
Box 730
101 34 Stockholm
Tel: 08-412 48 00
Fax: 08-21 88 26
www.folkbildning.se
frb@folkbildning.se

www.h2.scb.se/stuv

Webbplatsen består av en offentlig och en intern del:
Den offentliga delen är avsedd att ge underlag för regionala- och kommunala handläggare av
studieförbundsfrågor, forskare, folkbildningsintresserade, media m fl
Den interna delen används för studieförbundens inrapportering och uppföljning under
rapporteringsperiod och fordrar inloggning.
Tabell 00 studietimmar och 00 deltagartimmar finns även att hämta som pdf-dokument från
vår hemsida www.folkbildning.se under flik Studieförbund - Statistik.

Om Tabell 00, 01 och 02 - bidragsunderlag:
Dessa Tabeller är sammanställda för att användas som bidragsunderlag.
I detaljdelen för varje radrubrik visas faktiska värden.
I nedsummeringen används den statliga fördelningsmodellens omräkning av värden för de
två fördelningsmodellerna; studietimmar och deltagartimmar.
Används en egen modell för fördelning, hämtas faktiska värden ur detaljdelen.
Används någon av de två modellerna för fördelning av statsbidrag är värden beräknade i
enlighet med dessa modeller i Total/Beräknade-delen.

Beskrivning av de två fördelningsmodellerna
De två tabellerna 00 Studietimmar och 00
Deltagartimmar presenterar samtliga studieförbunds
verksamhetsvolymer inom
arrangemangstyp1/Folkbildning i en samlad
uppställning.
Tabell 01 Kommunsammandrag och Tabell 02
Landstingssammandrag presenterar samma uppgifter
per studieförbund med ytterligare information om bl a
deltagares ålder. Dessa tabeller används som
studieförbundens intygande av genomförd verksamhet.
Till skillnad från Tabell 00 görs i dessa tabeller en
beräknad summering av Studiecirkel och Annan
gruppverksamhet medan Kulturprogram särredovisas.

Exempel: Beräknade värden i Tabell 00 studietimmar,
01 Kommunsammandrag

Tabell
arr
bid tim vol
delt
bid tim mål

Studieförbundet
00
01
01 kultur
3 171
1 762
1 409
100 430
90 144
10 286
104 377
11 566
92 811
59 324
59 324

01 total
3 171
100 430
104 377

För en jämförelse mellan de två tabellernas beräknade
värden får man i tabell 01 och 02 lägga till värdet för
kulturprogram. (OBS i studietimsmodellen utgör inte
basämne och kulturprogram underlag för
målgruppsbidrag.)

Skälet till att två varianter av tabeller förekommer, är att
den statliga fördelningen av bidrag förändrats från att
använda deltagartimmar som fördelningsunderlag till
dagens studietimmar. Eftersom båda modellerna
används i andra bidragsgivares fördelning presenteras
också båda.
Studietimsmodellen
Volym/bas studietimmar = studietimmar
Annan gruppverksamhet = studietimmar/2
Kulturprogram = 7,3 studietimmar per arrangemang
Målgrupp
Funktionshinder = studietimmar * 1,5
Annan gruppverksamhet = studietimmar/2
(Basämne och Kulturprogram utgör ej underlag för
målgrupp)
Bidraget består av;
Basbidrag om 70 procent - Målgruppsbidrag om 18
procent och
Utvecklingsbidrag om 12 procent.
En mer utförlig beskrivning återfinns i foldern
”Statsbidrag till studieförbunden” vilken kan beställas
från Folkbildningsrådet eller hämtas som PDFdokument från vår hemsida under StudieförbundHjälpreda-Regler.
Deltagartimsmodellen
Volym/bas Deltagartimmar = studietimmar * deltagare
(max 15)
Annan gruppverksamhet = deltagartimmar/2
Kulturprogram = 66,3 deltagartimmar per arrangemang
Målgrupp
Funktionshinder = deltagartimmar * 2
Annan gruppverksamhet = deltagartimmar/2
(Kulturprogram utgör underlag för målgrupp)

Med vänliga hälsningar

Tomas Östlund
Administrativ sekreterare

