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Kapitel 16 Resultatredovisning

S. 178, under den kursiva underrubriken Uppföljning av det civila
samhällets villkor
Höger spalt, andra stycket, första meningen är felaktig. Där anges att av
en sammanställning av enkätundersökningen från 2012 framgår att cirka
12 miljarder kronor fördelats i statliga bidrag till det civila samhällets
organisationer, vilket är en ökning med 1 miljard kronor jämfört med
2011.
I stället ska det anges att cirka 11 miljarder kronor fördelats i statliga
bidrag till det civila samhällets organisationer, vilket är en ökning med
cirka 300 miljoner kronor jämfört med 2011.
Kapitel 17 Resultatredovisning

S. 200, under den kursiva rubriken Folkhögskolorna
Höger spalt, första stycket, fjärde meningen är felaktig. Där anges att
under 2012 hade kursen enligt Arbetsförmedlingen 2 635 deltagare. Av
de som gick kursen var cirka 60 procent kvinnor och cirka 40 procent
män. (Studiemotiverande kurs 2012, Folkbildningsrådet).
I stället ska det anges att under 2012 hade kursen enligt
Arbetsförmedlingen 4 252 deltagare. Av de som gick kursen var cirka 42
procent kvinnor och cirka 58 procent män. (Studiemotiverande kurs
2012, Folkbildningsrådet).
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16.3

Politik för det civila samhället

16.3.1 Mål
Målet för politiken för det civila samhället är att
villkoren för det civila samhället som en central
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i
dialog med det civila samhällets organisationer
genom att
–

utveckla det civila samhällets möjligheter
att göra människor delaktiga utifrån
engagemanget och viljan att påverka den
egna livssituationen eller samhället i stort,

–

stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald
verksamheter, och

–

fördjupa och sprida kunskapen om det
civila samhället.

Målet beslutades av riksdagen i samband med
beslutet om propositionen En politik för det
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet.
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).
16.3.2 Resultatredovisning
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i
målet för politiken för det civila samhället.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet som bl.a. har till uppgift att
fungera som en referensgrupp för beredningen
av generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. Arbetsgruppen genomför en årlig
uppföljning av politiken för det civila samhället i
förhållande till politikens mål. Uppföljningen
genomförs utifrån de sex principer som utgör en
viktig utgångspunkt för politiken:
–

självständighet och oberoende,

–

dialog,

–

kvalitet,

–

långsiktighet,

–

öppenhet och insyn, samt

–

mångfald.
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Resultat

Uppföljning av det civila samhällets villkor
Regeringen har under 2011 och 2012 genomfört
årliga samlade uppföljningar i form av en
enkätundersökning. Uppföljningen ska följa
utvecklingen över tid vad gäller statlig
bidragsgivning, dialog och samråd med det civila
samhällets organisationer, samt övriga insatser
för att förbättra det civila samhällets villkor. När
det gäller bidragen har regeringen bland annat
uttalat att fokus i högre grad bör ligga på mer
generella stödformer såsom organisations- och
verksamhetsbidrag än på projektbidrag. Bidragssystem bör dock kunna anpassas efter
verksamhetsområdenas behov och därmed bör
de kunna se olika ut. Regeringskansliet följer
därför upp fördelningen mellan olika bidragsformer liksom de olika typer av dialog och
samråd som har förts med det civila samhällets
organisationer.
Av en sammanställning av enkätundersökningen från 2012 framgår att cirka 11
miljarder kronor fördelats i statliga bidrag till det
civila samhällets organisationer, vilket är en
ökning med cirka 300 miljoner kronor jämfört
med 2011. Enligt enkätens resultat har
regeringen under 2012 skickat ut över 3 000
inbjudningar till organisationer att svara på
remisser, vilket är mer än en fördubbling av
antalet i 2011 års remissförfarande. Även antalet
fasta forum för samråd och dialog med det civila
samhällets organisationer har ökat. Medverkande
organisationer i dessa forum var 858 år 2012
jämfört med 544 år 2011.
Den årliga uppföljningen kompletteras med
statistik från SCB, fördjupade rapporter och en
uppföljning ur det civila samhällets perspektiv.
Det ideella engagemangets utveckling
Under 2008–2009 var 79 procent av befolkningen över 15 år medlemmar i minst en
förening. Bland kvinnor gällde detta för 78 procent och bland män för 80 procent. (SCB,
Undersökningarna av levnadsförhållanden).
Samma år var det 32 procent av kvinnorna och
39 procent av männen som aktivt deltog i
föreningslivet.
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även handlat om att utveckla kursutbud, studeranderätt samt folkhögskolornas organisation
och ledning. Studieförbundens kvalitetsarbete är
relativt jämt fördelat mellan olika verksamhetsområden.
Folkbildningsrådet deltar i ett nationellt
nätverk, Digidel, som har bildats i syfte att öka
digital delaktighet och minska digitala klyftor
bland befolkningen. Ett viktigt syfte med
Digidel är att fånga upp och sprida erfarenheter
och resultat av olika aktörers insatser. (En mer
omfattande beskrivning av digital delaktighet ges
inom utgiftsområde 22).
Folkhögskolorna
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 1 608
miljoner kronor av statsbidraget till folkbildningen till 150 folkhögskolor. Under 2011
fördelades 1 592 miljoner kronor och under 2010
1 586 miljoner kronor till folkhögskolorna.
Mätt i deltagarveckor svarade folkhögskolornas långa kurser för 93 procent av den
statsbidragsberättigade verksamheten och korta
kurser för 7 procent. De korta kurserna samlade
under vårterminen 2012 knappt 44 500 deltagare.
Betydligt fler kvinnor än män deltog i de korta
kurserna.
På de långa kurserna uppgick deltagarantalet
2012 i genomsnitt till 27 690 per termin jämfört
med 28 175 under 2010 och 27 640 under 2011.
Av deltagarna i de långa kurserna 2012 var 63
procent kvinnor och 37 procent män. I genomsnitt deltog 11 245 personer per termin i allmän
kurs under 2012, jämfört med 12 190 under 2010
och 11 770 under 2011. Av deltagarna på allmän
kurs 2012 var 58 procent kvinnor och 42 procent
män. Knappt 2 150 deltagare avslutade under
2012 sina studier med intyg om grundläggande
behörighet för högskolestudier. De mest
framträdande kursinriktningarna inom allmän
kurs var bred inriktning och allmän kurs med
inriktning på basämnen. Inom de särskilda
kurserna var det estetiska ämnesområdet
dominerande med 40 procent av deltagarveckorna. Till det estetiska området räknas
inriktningar som bild, form och målarkonst,
musik, scenisk konst, slöjd och konsthantverk.
Störst deltagarantal som enskilt ämne hade
musik med 2 150 deltagare under höstterminen.
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 78
miljoner kronor till 106 folkhögskolor för
utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar.
Satsningen, som bygger på ett samarbete mellan
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Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet
samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna, har pågått sedan 2010. Satsningen
riktas sedan 2011 till arbetslösa ungdomar i åldern 16–25 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som saknar slutbetyg från
grund- eller gymnasieskolan. Deltagarna har erbjudits en tre månader lång utbildning med
kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Under 2012 hade kursen
enligt Arbetsförmedlingen 4 252 deltagare. Av
de som gick kursen var cirka 42 procent kvinnor
och cirka 58 procent män. (Studiemotiverande
kurs 2012, Folkbildningsrådet).
Syftet med utbildningen är att underlätta för
den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär
utbildning. Av dem som gått studiemotiverande
folkhögskolekurs fr.o.m. februari 2012 t.o.m.
april 2013 hade 22 procent studerat vidare och 17
procent gått vidare till arbete eller nystartsjobb.
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
inrättades 2010 med syfte att stärka det
studeranderättsliga arbetet inom folkhögskolan.
Hittills har 116 folkhögskolor ansökt om att få
ansluta sig och studeranderättsliga standarder
från dessa folkhögskolor har samlats in och
behandlats. Av de folkhögskolor som har ansökt
har 95 skolor (82 procent) bekräftats anslutna.
Det studeranderättsliga rådet har under 2011
tagit emot sju anmälningar från studerande på
folkhögskolor. Anmälningarna har främst gällt
avstängning och avskiljande från undervisning.
Studieförbunden
Totalt fördelade Folkbildningsrådet 1 660 miljoner kronor till de tio studieförbunden 2012,
vilket realekonomiskt motsvarade 2010 års nivå.
Under 2011 fördelades 1 644 miljoner kronor till
studieförbunden.

