
 

1 (3) 

 

 

Statsbidrag för att utveckla lärmiljön för 
deltagare med funktionsnedsättning på 
folkhögskola 
 

Folkhögskolor som har deltagare med en funktionsnedsättning kan söka bidrag för 

att utveckla skolans lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

kommer att fördela bidrag för utveckling av folkhögskolors lärmiljö under 2018, 

förutsatt att myndigheten tilldelas medel av regeringen. Utvecklingsprojekten ska 

genomföras under 2018.  

Ansökningsperioden är mellan den 6 september 2017 och den 9 januari 2018. 

 
Utvecklingsprojekt med syfte att utveckla lärmiljön  
 

Utvecklingsprojektet ska leda till att deltagare med funktionsnedsättning får en 

utbildning som präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och 

gemenskap. Det ska vara nyskapande, utvecklande och tydligt syfta till att 

förbättra en problematik som folkhögskolan själv identifierat i den nuvarande 

lärmiljön.  

 

Bidraget får inte användas till kostnader som redan finns eller som SPSM 

bedömer bör ligga inom ramen för ordinarie verksamhet. Projektet ska riktas till 

deltagare på folkhögskolekurs inom kurstyperna 1-4. Myndigheten kommer att 

bevilja bidrag för maximalt ett projekt per folkhögskola. 

 

SPSM har ett särskilt regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera all verksamhet 

på myndigheten. I enlighet med detta ska folkhögskolan i ansökan reflektera över 

jämställdhetsaspekten i projektet. Detta betyder inte att könsfördelningen bland 

berörda deltagare behöver vara jämnt fördelad, men det bör finnas en medvetenhet 

kring fördelningen och orsakerna till att det ser ut som det gör. Frågor att utgå 

ifrån kan vara ”hur ser könsfördelningen ut i projektets målgrupp och varför?” och 

”hur kan vi arbeta med jämställdhet inom vårt projekt?”. I den avslutande 

projektrapporten ska folkhögskolan även ange könsstatistik över de deltagare som 

omfattats av projektet. 

 

 

Det här kan folkhögskolor söka bidrag för 
Personalkostnader: 

 Inköp av konsulttjänster 

 Vikariekostnader när ordinarie personal deltar i projekt. 

 

Fortbildningskostnader: 

 Kursavgift 

 Föreläsararvode 

 Litteraturkostnader. 

Information 
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Begränsningar i bidraget 
Folkhögskolan får inte bidrag för kostnader som myndigheten bedömer bör ingå i  

ordinarie verksamhet. Detta rör exempelvis lokal- och administrationskostnader, 

byggnadsanpassningar eller grundutrustning som till exempel läsplattor eller 

datorer. Bidrag lämnas heller inte för kost, logi eller resor. 

 

Ansökan  
 Ladda ned ansökningsblanketten som finns på 

https://www.spsm.se/stod/Bidrag/folkhogskola/utvecklingsprojekt/ 

 Spara ansökningsblanketten och döp filen till skolans namn 

 Skicka in ansökan till bidrag.folkhogskola@spsm.se 

 Sista dag att skicka in ansökan är 9 januari 2018 

 
Bedömning av ansökan  
SPSMs bedömning kommer att grunda sig på om de beskrivna behoven och 

insatserna i ansökan omfattas av bidraget och vilka förutsättningar skolan har att 

implementera projektets resultat i ordinarie undervisning 

 

Folkhögskolan ska finansiera en del av projektet. I bedömningsarbetet kan 

myndigheten väga in hur stor del av projektet som skolan själv finansierar.  

 

Dokumentation och återredovisning  
Spridning av lärdomar och resultat till andra folkhögskolor är en viktig del av 

projektet. Detta för att andra folkhögskolor ska kunna ta del av de idéer och 

resultat som kommer fram. Folkhögskolan ska därför dokumentera planering, 

insatser och uppföljning av projektet samt ha en plan för hur projektets resultat 

ska spridas. 

 

Under projektets gång ska folkhögskolan lämna en lägesrapport om hur arbetet 

fortskrider samt en ekonomisk redovisning och projektrapport efter projektets slut. 

Lägesrapporten ska lämnas till SPSM i september 2018. Projektrapporten och den 

ekonomiska redovisningen ska lämnas in till SPSM under våren 2019. 

Projektrapporten ska innehålla statistik över de deltagare som omfattats av 

projektet, uppdelad på kön och funktionsnedsättning. Efter beslut om beviljat 

bidrag kommer SPSM att informera mer om tidpunkt och form för de två olika 

återrapporteringstillfällena. 

 

Återbetalning  
SPSM kan kräva tillbaka bidraget helt om en folkhögskola är 

återbetalningsskyldig. En folkhögskola som har tagit emot statsbidrag är  

återbetalningsskyldig om: 

1. skolan genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har 

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp 

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och 

https://www.spsm.se/stod/Bidrag/folkhogskola/utvecklingsprojekt/
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mottagaren borde ha insett detta 

3. skolan inte redovisar projektet enligt SPSM:s information  

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för. 

 

Har ni frågor? 
Vi svarar på frågor om bidraget: 

Anna Larsson, 010 473 51 62 

Amanda Lindqvist, 010 473 57 78 

 

E-post: bidrag.folkhogskola@spsm.se 

 


