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Utbildningsdepartementet

Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm

Uppdrag att utvärdera folkbildningsinsatserna Svenska från dag
ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande
studieförbundsinsatser
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera folkbildningsinsatserna
Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande
studieförbundsinsatser.
Bakgrund

Folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska syftar till
att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en
framtida etablering i arbets- och samhällslivet för de som beviljas
uppehållstillstånd. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag för detta till
folkhögskolor och studieförbund enligt förordningen (2015:521) om
statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa
nyanlända invandrare.
Folkbildningsinsatsen Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser,
riktade till utrikes födda kvinnor, visar på möjliga vägar till studier inom till
exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (2018 och 2019 års
riktlinjer för Folkbildningsrådet i fråga om användningen av anslagen 14:1
och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid).
Närmare om uppdraget

Statskontoret ska undersöka om genomförandet av insatserna har skett på
ett ändamålsenligt sätt utifrån statens syften med folkbildningen. Vidare ska
Statskontoret kartlägga hur folkbildningens aktörer har samverkat, såväl
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nationellt som regionalt och lokalt, samt analysera framgångsfaktorer för
genomförandet. Statskontoret ska även bedöma om syftena med insatserna
har uppnåtts. Därutöver ska Statskontoret redovisa vilka resultat som har
uppnåtts genom de tre insatserna. Statskontoret ska även ta reda på vilka
typer av verksamheter som genomförts, vilka deltagare som insatserna har
nått respektive inte lyckats nå och vilken betydelse insatserna haft för
deltagarna. Utvärderingen ska även visa vilka av de jämställdhetspolitiska
målen som uppdragen har bidragit till att uppnå.
Statskontoret ska inhämta underlag bl.a. från berörda aktörer inom
folkbildningen och Länsstyrelsen i Jönköping.
Statskontoret ska under uppdragets genomförande informera
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska
slutredovisas till regeringen senast den 6 februari 2020.
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