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Studieförbundens utökade särskilda kontroll
Bakgrund
Folkbildningsrådet har skärpt kraven på studieförbundens
kontrollverksamhet. 27 maj 2020 ålades Studiefrämjandet, efter
konstaterandet att tidigare års missförhållanden inte tillräckligt utretts,
att genomföra en kontroll av hela sin verksamhet. 13 oktober 2020 ålades
övriga nio studieförbund, efter fallet Järva, att utöka sin kontroll kraftigt
genom en extra insats som skulle rapporteras 15 januari 2021. Här
behandlas alla tio studieförbundens kontroller.
Kontrolluppdraget omfattade verksamheten åren 2017–2019. Kontrollen
skulle genomföras på samma sätt som den reguljära årliga särskilda
kontrollen, vilket bland annat innebär att studieförbunden förväntades
genomföra arbetet på ett självständigt sätt utifrån egna riskbedömningar
baserade på respektive studieförbunds verksamhetsprofil. Det som
skiljer den utökade särskilda kontrollen från den särskilda kontrollen är
för det första att Folkbildningsrådet har identifierat ett antal
riskparametrar, som studieförbunden uppmanades att utgå från:

— Personer med högt deltagande.
— Deltagare som under verksamhetsåret varit deltagare i mer än ett
studieförbunds verksamhet.

— Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till
samarbetspart.

— Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora
verksamhetsvolymer.
För det andra begärde Folkbildningsrådet för denna kontroll in en
förrapport, att inkomma senast 1 november 2020, som skulle innehålla
en förteckning på alla arrangemang som skulle granskas och en
beskrivning av hur urvalet gjorts.
Den utökade kontrollen är den mest omfattande efterkontroll som
någonsin genomförts av studieförbunden. Den kan ses som en pilot för
att utveckla formerna för framtida kontroller.

2 (3)

Ärendet
Av studieförbundens rapporter framgår att den utökade kontrollen har
inneburit ett ambitiöst arbete inom samtliga studieförbund. Alla
studieförbund har tydligt redovisat vilka kvantitativa risknivåer man
utgått från i den utökade särskilda kontrollen, och valet av risknivåer
korrelerar med de riskparametrar som Folkbildningsrådet angav i sin
begäran om kontrollen. Studieförbunden har valt delvis olika risknivåer
och delvis olika justeringsprinciper, vilket gör att jämförelser mellan
studieförbunden inte är görliga.
De nio studieförbundens strykningar med anledning av den utökade
kontrollen har variationer i volym, men ligger i snitt något över den nivå
som de årliga reguljära särskilda kontrollerna, vilka brukar vara 1–2
procent strykningar av tidigare verksamhet rapporterad för statsbidrag.
Studiefrämjandet ligger avsevärt högre. Sammantaget ska 3,0 procent av
alla studieförbundens studiecirkelverksamhet åren 2017–2019 strykas
med anledning av denna kontroll. Av bilaga framgår strykningar per
studieförbund, år och verksamhetsform.
Utöver detta tillkommer strykningar för samma tre år utifrån den
reguljära särskilda kontrollen och de strykningar som gjorts med
anledning av granskningen av verksamheten på området Järva – dessa
motsvarar sammantaget ytterligare 1,5 procent av
studiecirkelverksamheten. Rapporter om detta inlämnades 1 november
2020.
En betydande del av strykningarna handlar om avvikelser som beror på
administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i
anordnarskap. Det innebär att verksamhet som faktiskt har genomförts
ofta har strukits eftersom den till någon del inte uppfyller
statsbidragsvillkoren.
Det förekommer också systematiskt och bedrägligt utnyttjande av
studieförbunden. Det handlar i första hand om musikband, i andra hand
om lokala föreningar som agerat bedrägligt eller misstänkt bedrägligt. I
studieförbundens rapporter finns inget som i volym är i närheten av
bedrägeriet på området Järva.
Analysen av studieförbundens rapporter har även innehållit en
undersökning av eventuella brister i granskningsarbetet. Alla
studieförbund har fått en skriftlig återkoppling.
I bifogad rapport om den utökade särskilda kontrollen finns resonemang
om lämpliga åtgärder från Folkbildningsrådets sida. Det handlar om
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förebyggande åtgärder, utökad digitalisering, förändring av villkoren för
den reguljära särskilda kontrollen och av bidragsvillkor, informationsoch utbildningsinsatser samt översyn av bidragssystemet.
Den utökade särskilda kontrollen leder liksom andra kontroller till att
bidragsunderlagen för åren 2017–2019 ändras. Detta får återverkningar
på bidragsfördelningsärenden som är aktuella för beslut.
För de justeringar som gjorts med anledning av kontrollen av
verksamheterna i Järva har Folkbildningsrådet beslutat att återtagna
bidrag hanteras i särskild ordning. Hur dessa medel ska användas har
ännu inte beslutats.
Den utökade särskilda kontrollen tillsammans med Studiefrämjandets
kontroll har lett till större strykningar av verksamhet än någon tidigare
kontroll och leder till återtag av stora belopp. En direkt omfördelning av
dessa medel skulle motverka arbetet att stävja fusk och felaktigheter i
studieförbundens verksamhet. Förslagsvis hanteras även dessa medel i
särskild ordning.

Förslag
Generalsekreteraren föreslår styrelsen besluta
att

att lägga rapporten om studieförbundens utökade särskilda
kontroll till handlingarna

att

att medel som återtas genom den utökade särskilda kontrollen
hanteras i särskild ordning

att

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag till
förändringar av Folkbildningsrådets krav på studieförbunden att
genomföra kontroller och av Folkbildningsrådets egna insatser för
kontroll

att

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag till
användande av återtagna medel.

Bilagor
Studieförbundens utökade särskilda kontroll (rapport)
Utökad särskild kontroll nio studieförbund samt Studiefrämjandets
kontroll, 15 januari 2021 (översikt)
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Studieförbundens utökade särskilda kontroll

1. Bakgrund
Studieförbundens verksamhet är mycket omfattande och bred, har olika
karaktär och fyller olika funktion beroende på lokala förhållanden och
på studieförbundens skilda profiler. Därigenom nås en stor del av
befolkningen. Kärnan i verksamheten är studiecirklarna, som under
många år varit fler än 200 000 per år. Verksamheten sker genom
programförd verksamhet, med civilsamhällets organisationer och med
fria grupper. Till detta kommer över 70 000 arrangemang inom annan
folkbildningsverksamhet och över 300 000 kulturprogram.
Det är ofrånkomligt att det i en så stor verksamhet uppstår fel. Många
sådana upptäcks i den löpande kontrollverksamheten och korrigeras
innan något statsbidrag används. Andra fel upptäcks i efterhand genom
studieförbundens särskilda kontroll, som Folkbildningsrådet kräver, och
som brukar medföra att en till två procent av tidigare rapporterad
verksamhet stryks. Statsbidrag återbetalas då.
Fel kan bestå av misstag vid inmatning av uppgifter och av att
bidragsvillkor inte är uppfyllda, men också av fuskande grupper och
samarbetsparter som vill komma åt mer bidrag. Det har även
förekommit bedrägerier i större skala. Under senare år har ett par
studieförbund drabbats av att studieförbundsanställda på egen hand
eller i samarbete med andra har manipulerat rapporteringen. I området
Järva upptäcktes organiserad brottslighet där studieförbunden förletts
till att ge bidrag till verksamhet som inte alls genomförts. Studieförbund
som drabbas får återbetala statsbidrag i sådana fall.
Fel, fusk och även brottslighet är något som studieförbunden tyvärr har
drabbats av genom åren. På senare tid har antalet fall ökat. Det har lett
till att Folkbildningsrådet skärpt kraven på studieförbundens
kontrollverksamhet. 27 maj 2020 ålades Studiefrämjandet, efter
konstaterandet att tidigare års missförhållanden inte tillräckligt utretts,
att genomföra en kontroll av hela sin verksamhet. 13 oktober 2020 ålades
övriga nio studieförbund, efter fallet Järva, att utöka sin kontroll kraftigt
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genom en extra insats som skulle rapporteras 15 januari 2021. Här
behandlas alla tio studieförbundens kontroller.

2. Kontrolluppdraget
Kontrolluppdraget omfattade verksamheten åren 2017–2019. Kontrollen
skulle genomföras på samma sätt som den reguljära årliga särskilda
kontrollen, vilket bland annat innebär att studieförbunden förväntades
genomföra arbetet på ett självständigt sätt utifrån egna riskbedömningar
baserade på respektive studieförbunds verksamhetsprofil. Det som
skiljer den utökade särskilda kontrollen från den särskilda kontrollen är
för det första att Folkbildningsrådet har identifierat ett antal
riskparametrar, som studieförbunden uppmanades att utgå från:

— Personer med högt deltagande.
— Deltagare som under verksamhetsåret varit deltagare i mer än ett
studieförbunds verksamhet.

— Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till
samarbetspart.

— Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora
verksamhetsvolymer.
För det andra begärde Folkbildningsrådet för denna kontroll in en
förrapport, att inkomma senast 1 november 2020, som skulle innehålla
en förteckning på alla arrangemang som skulle granskas och en
beskrivning av hur urvalet gjorts.
Studieförbunden kom överens om att utöver de uppgifter som finns i
respektive studieförbunds register även göra en samkörning av
studieförbundens register. Det är första gången en sådan samkörning
skett.
Samkörningen av register tillsammans med respektive studieförbunds
urval efter egen kännedom ledde till att antalet arrangemang som skulle
granskas sammanlagt var 280 000 – vilket motsvarar 13 procent av
antalet arrangemang åren 2017–2019, att jämföra med de minst 5
procent som ska granskas i den reguljära särskilda kontrollen. Det bör
noteras att merparten av arrangemang som väljs ut på detta sätt inte
innehåller några felaktigheter. Det finns ofta naturliga förklaringar till
att de kommit med i urvalet.
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Folkbildningsrådets begäran om utökad kontroll innebar att den skulle
utföras på ett självständigt sätt. Andelen arrangemang som skulle
granskas skiljer sig därför åt mellan studieförbunden och de har använt
olika risknivåer för det inledande urvalet av arrangemang att granska.
Det är därför inte möjligt att jämföra studieförbunden på denna punkt.
Den utökade kontrollen är den mest omfattande efterkontroll som
någonsin genomförts av studieförbunden. Den kan ses som en pilot för
att utveckla formerna för framtida kontroller.

3. Rapporterna
Studieförbundens rapporter inkom såsom begärt senast den 15 januari
2021. De följer i stort Folkbildningsrådets förslag på rapportdisposition:
metod, risk- och väsentlighetsanalys, resultat och bedömning, analys,
konsekvenser samt plan för framtida arbete.
Generellt är rapporteringen relativt kortfattad, ambitiös och håller hög
kvalitet givet förutsättningarna: omfattningen på uppdraget, Coronapandemin och de snäva tidsramarna.
Med rapporterna har studieförbunden bifogat information enligt
Folkbildningsrådets mall, där det framgår hur mycket verksamhet som
ska strykas för respektive år och verksamhetstyp. Där finns också en
kommunvis förteckning över strykningar.
Tre studieförbund har efter den 15 januari inkommit med
kompletterande strykningar av verksamhet.

4. Kontrollens organisering och genomförande
Av rapporteringen framgår att den utökade kontrollen har inneburit ett
ambitiöst arbete inom samtliga studieförbund. Förbundskanslierna har
ansvarat för planering, ledning och kontroll av arbetsprocesserna. Inom
några studieförbund har en särskild organisation skapats för den
utökade kontrollen, inom andra har studieförbundens befintliga
organisation för uppföljning och kvalitetskontroll haft ansvaret.
I själva genomförandet av granskningarna har såväl förbundskanslierna
som den lokala organisationen – avdelningar, distrikt/motsvarande –
deltagit.
Inom alla studieförbund kan granskningen delas in i två delar:
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— En kvantitativ del med utgångspunkt i huvudsak i de riskfaktorer
som Folkbildningsrådets angett och den riskanalys som gjorts
utifrån dessa. Inom samtliga studieförbund förefaller underlag
från samkörningen av register, innehållande
studieförbundsövergripande och jämförande deltagar- och
verksamhetsstatistik, ha utgjort en grundbult i denna del av
kontrollen. Dessa uppgifter har kompletterats med uppgifter från
rapportsystemet Gustav och studieförbundens interna
ekonomisystem.

— En mer kvalitativ del som i första hand omfattat enkäter eller
intervjuer med cirkeldeltagare, cirkelledare och
verksamhetsansvariga samt granskning av närvarolistor och
studieplaner.

5. Riskparametrar, risknivåer och justeringsprinciper
Alla studieförbund har tydligt redovisat vilka kvantitativa risknivåer
man utgått från i den utökade särskilda kontrollen, och valet av
risknivåer korrelerar med de riskparametrar som Folkbildningsrådet
angav i sin begäran om kontrollen. Man har oftast motiverat sina val.
Studieförbunden har valt delvis olika risknivåer, som framgår av
följande.
Studiefrämjandet har haft ett mer genomgripande kontrolluppdrag, men
har i stort använt liknande granskningsmetoder som övriga
studieförbund.

Personer med högt deltagande
Fem av studieförbunden har valt risknivån ledare och deltagare som
deltar i verksamhet mer än 700 timmar per/år för denna parameter, tre
av dem har valt nivån 480 timmar per/år och ett har valt 600 timmar/år.

Samma personer deltar i olika studieförbunds verksamhet
Analysen av denna riskparameter har i samtliga studieförbund
genomförts med stöd av underlag från samkörningen av register. En
studieförbundsgemensam justeringsprincip har formulerats:
När minst tre deltagare i ett sådant arrangemang saknar närvarokrockar
så undantas arrangemanget från strykning. Av resterande arrangemang
stryks de där majoriteten av sammankomsterna förekommer i mer än ett
studieförbund.
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Som komplettering till den gemensamma justeringsprincipen anges att
arbetet utifrån de gemensamma justeringsprinciperna går till så att de
studieförbund som är inblandade i en krock antingen följer de
gemensamma justeringsprinciperna eller förklarar för de övriga berörda
studieförbunden varför så inte sker.
Studieförbundens rapporter visar att alla inte har tillämpat den
gemensamma justeringsprincipen fullt ut.
Flera av studieförbunden har även valt att granska personer som har
deltagit i flera arrangemang inom det egna studieförbundet under ett och
samma år.

Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar
Flera av studieförbunden redovisar för denna parameter risknivåer både
för utbetalning till samverkande organisation och till person. För det
mesta har man valt samma risknivå för båda. De flesta studieförbunden
har valt att lägga risknivån på 20 000 kronor eller mer per år. Övriga har
valt 18 000 kronor, 50 000, 20 000/30 000 kronor, 90 000 kronor eller
100 000/20 000 kronor.

Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer
Endast sex av studieförbunden redovisar risknivåer för denna
parameter. Ett av de övriga har inte bedömt denna parameter vara
träffsäker och har därför valt bort den. Av de studieförbund som anger
risknivå har hälften valt 15 000 studietimmar per år som gräns, och den
andra hälften 20 000 studietimmar per år.

Studieförbundens egna riskparametrar
De flesta studieförbunden har även kompletterat med egna
riskparametrar. Vanligast bland dessa är musikverksamheten,
verksamhet i marginaliserade/utsatta områden samt studieförbundens
olika rutiner för kostnadsersättningar.

Justeringsprinciper
Även om rapporteringen inte möjliggör en heltäckande analys är det
tydligt att även studieförbundens justeringsprinciper skiljer sig åt. En
skillnad är till exempel om studieförbunden justerat sådan verksamhet
som enbart överskridit risknivån vid en enda parameter, eller om man
krävt att risknivåerna ska överskridas med avseende på två eller flera
riskparametrar för att verksamheten ska justeras.
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Vissa studieförbund har använt principen ”hellre fälla än fria” medan
andra strukit verksamhet endast om det är uppenbara fel.

6. Justerad verksamhet per riskparameter
Studieförbunden redovisar inte, med något undantag, volymen justerad
verksamhet per riskparameter. Ett skäl till detta kan vara, som flera av
dem framhåller, att olika riskparametrar ofta sammanfaller i en och
samma verksamhet. Till exempel att det i arrangemang där samma
personer deltar i flera studieförbunds verksamheter även är relativt
vanligt med högt deltagande per person eller omfattande
kostnadsutbetalningar.
Nedan följer en översiktlig redogörelse för studieförbundens
resonemang kring justeringar per riskparameter.

Personer med högt deltagande
Denna riskparameter har enligt de flesta varit relativt vanlig inom
musikverksamheten. Även ett antal enskilda föreningar utmärker sig i
olika studieförbund.
Ett par studieförbund hänvisar till att målgruppen för en viss
verksamhet är i särskilt behov av långsiktig verksamhet och många
timmar. Ett studieförbund har funnit många timmar per person där det
är ont om samlingslokaler i det aktuella området.
När det gäller denna riskparameter har studieförbunden funnit en hel
del felrapporteringar, det vill säga att deltagare som påbörjat men sedan
hoppat av cirkeln inte redovisats som avhoppade, och att det därför
framstått som att dessa deltagit fler timmar än de faktiskt gjort.

Samma personer deltar i olika studieförbunds verksamhet
Verksamhet som rapporterats till flera studieförbund är den främsta
orsaken till justering, alltså den riskparameter som gett störst utslag.
Detta gäller så gott som samtliga studieförbund. Orsaken till att
verksamhet har kunnat dubbelrapporteras identifieras som brist i
anordnarskap, brist i dialog mellan studieförbunden på lokal nivå,
administrativa fel, dåliga administrativa rutiner, slarv, okunskap hos
samverkansparterna eller att de på ett bedrägligt sätt sökt vägar att
finansiera sin förening.
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Även med avseende på denna riskparameter särskiljer sig
musikverksamheten och även här framhåller studieförbunden att det
förekommit en hel del felrapporteringar och administrativt slarv.

Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar
Nästan inga av studieförbunden beskriver att verksamhet har justerats
med utgångspunkt i enbart denna riskparameter. Granskade
kostnadsersättningar har i de allra flesta fall bedömts vara korrekta och
rimliga.
Flera framhåller att det kan vara svårt att bedöma vilka kostnader som är
direkt förknippade med en samverkansparts studie- och
kulturverksamhet, speciellt i förhållande till samverkanspartens
lokalkostnader.

Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer
Detta är den minst tillämpade riskparametern. Granskningen har visat
att det i flera studieförbund är ganska vanligt att verksamhetsutvecklare
har ansvar för stora verksamhetsvolymer, men att detta inte har
inneburit att man inte har haft kontroll över verksamheterna. Mycket få
justeringar har gjorts utifrån denna riskparameter.

Studieförbundens egna riskparametrar och övriga justeringar
De studieförbund som valde ut musikverksamheten som riskparameter
rapporterar relativt stora justeringar inom detta område.
Däremot har man inte funnit anledning att justera verksamhet i
marginaliserade områden oftare än i andra områden, och inte heller de
studieförbund som valt sina interna rutiner för kostnadsersättningar har
funnit anledning att justera sin verksamhet.
Några studieförbund anger också att de, inom ramen för den utökade
särskilda kontrollen, ibland har funnit anledning att justera viss annan
verksamhet, som inte haft med riskparametrarna att göra.

7. Studieförbundens övriga åtgärder
Vid sidan av justeringar av verksamheten rapporterar samtliga
studieförbund åtgärder som de planerar eller redan har initierat med
anledning av den utökade särskilda kontrollen. De flesta rapporterar
dessutom relativt många åtgärder. Vanligaste åtgärderna är följande:
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— satsningar på ökad kvantitativ kontroll med hjälp av digitala
redskap, både internt inom respektive studieförbund och
tillsammans med övriga studieförbund

— utbildningsinsatser för att stärka den interna
ekonomihanteringen

— insatser för att stärka närvarorapporteringen/digital
närvarorapportering

— stärkt internkontroll med inriktning mot riskverksamheter
— kvalitetsarbete/kompetensutveckling/etikarbete med särskild
inriktning mot riskverksamheter

— åtgärder för att stärka studieförbundets anordnarskap
— ett antal föreningssamarbeten utreds vidare eller har avslutats
— verksamhetsansvariga med ansvar för justerad verksamhet
kontaktas/informeras, lokala rutiner ses över
Studieförbunden anger sällan en tydlig tidplan för när de olika
åtgärderna ska genomföras.

8. Volymer struken verksamhet
De nio studieförbundens strykningar med anledning av den utökade
kontrollen har variationer i volym, men ligger i snitt något över den nivå
som de årliga reguljära särskilda kontrollerna, vilka brukar vara 1–2
procent strykningar av tidigare verksamhet rapporterad för statsbidrag.
Studiefrämjandet ligger avsevärt högre. Sammantaget ska 3,0 procent av
alla studieförbundens studiecirkelverksamhet åren 2017–2019 strykas
med anledning av denna kontroll. Av bilaga framgår strykningar per
studieförbund, år och verksamhetsform.
Strykningar har främst skett av studiecirklar medan annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram strukits i mindre
utsträckning. I tabellen nedan sammanfattas resultatet av den utökade
kontrollen och av Studiefrämjandets kontroll.

Strykningar av verksamhet med anledning av
utökad särskild kontroll

2017–2019
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Antal
strukna

Volym
tidigare
rapporterad
verksamhet

Andel som
strukits

Totalt nio studieförbund utökad särskild kontroll
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

658 021

31 542 200

2,1%

8 544

4 246 342

0,2%

859

976 495

0,1%

478 016

5 772 962

8,3%

20 907

618 495

3,4%

78

130 278

0,1%

1 136 037

37 315 162

3,0%

29 451

4 864 837

0,6%

937

1 106 773

0,1%

Studiefrämjandets kontroll
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal
Totalt alla studieförbund
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

Utöver ovanstående tillkommer strykningar för samma tre år utifrån den
reguljära särskilda kontrollen och de strykningar som gjorts med
anledning av granskningen av verksamheten på området Järva – dessa
motsvarar sammantaget ytterligare 1,5 procent av
studiecirkelverksamheten. Rapporter om detta inlämnades 1 november
2020.

9. Bedömning
En betydande del av strykningarna handlar om avvikelser som beror på
administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i
anordnarskap. Det innebär att verksamhet som faktiskt har genomförts
ofta har strukits eftersom den till någon del inte uppfyller
statsbidragsvillkoren.
Det förekommer också systematiskt och bedrägligt utnyttjande av
studieförbunden. Det handlar i första hand om musikband, i andra hand
om lokala föreningar som agerat bedrägligt eller misstänkt bedrägligt. I
studieförbundens rapporter finns inget som i volym är i närheten av
bedrägeriet på området Järva.
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En bedömning är att resultatet av den utökade kontrollen visar att den
var nödvändig. Betydligt mer verksamhet än den som fångas upp i de
reguljära kontrollerna har befunnits inte uppfylla villkoren för
statsbidrag. Metoden att undersöka med hjälp av riskparametrar får
därmed sägas ha varit framgångsrik.
Studieförbunden har tagit den utökade kontrollen på stort allvar. På kort
tid har mycket stora verksamhetsvolymer kontrollerats. Det initiativ
som Studieförbunden i samverkan tagit att samköra register har gett nya
möjligheter att upptäcka felaktigheter.
Studieförbunden medger brister i kontrollansvaret. En bedömning är att
det finns brister som redan tidigare borde ha åtgärdats. Dit hör
samarbetet lokalt, där studieförbundens medarbetare inte tillräckligt har
kommunicerat för att upptäcka fuskförsök. Dit hör samkörning av
register, vilket i högre utsträckning borde ha gjorts tidigare. Dit hör även
att ha ett etikarbete med förhållningsregler som stöd i medarbetarnas
bedömning av vad som är rimligt att använda statsbidrag till och för att
vårda och värna folkbildningsarbetet.
Ett par studieförbund menar att Folkbildningsrådets nuvarande
bidragssystem är volymdrivande och därigenom skapar incitament för
medarbetare att tänja gränserna för att kunna rapportera mer
verksamhet. Bedömningen är att en sådan risk funnits under överskådlig
tid, men att det inte finns några skrivningar i villkorsdokumenten som
kan tas till intäkt för så kallad volymjakt. Ansvaret för felaktigheter
ligger hos anordnaren. En översyn av bidragssystemet är planerad och
önskemålen om att ha villkor som stimulerar kvalitet i verksamheten är
ett gemensamt intresse som bör tas tillvara. Något studieförbund uppger
att de inte ser att deras felaktiga rapporteringar har något samband med
volymjakt.
Något studieförbund efterfrågar ett utökat regelsystem, medan ett annat
menar att nuvarande villkor med de kompletteringar som gjorts nyligen
är välavvägda, och att studieförbunden behöver en frihetsgrad för att
snabbt kunna fånga upp och svara mot olika samhällsbehov. En
bedömning behöver göras av om problemet är att befintliga villkor inte
efterlevs eller om behovet är att skapa fler regler.
En betydande del av granskningsarbetet har resulterat i att
dubbelrapportering kunnat uteslutas. Flertalet studieförbund
rapporterar att cirkelledare brister i att ange korrekt datum för
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cirkelträffar vilket leder till att det som ser ut som dubbelrapportering är
två olika verksamheter som inte i realiteten krockat i tid.

10. Åtgärder
Återkoppling till studieförbunden
Analysen av studieförbundens rapporter har även innehållit en
undersökning av eventuella brister i granskningsarbetet. Alla
studieförbund har fått en skriftlig återkoppling. I denna finns för några
studieförbund krav på ytterligare granskning av begränsade
verksamheter. Vid analysen av rapporterna har också uppstått en del
frågor som studieförbunden fått som återkoppling. Svaren kan i vissa fall
leda till krav på ytterligare granskning av verksamhet.

Avvikelseärenden
I rapporterna återfinns information som i vissa fall föranleder ett
avvikelseärende för djupare granskning. Det kan gälla exempelvis större
volymer dubbelrapportering på vissa orter, där studieförbunden inte
beskrivit vad som föranlett strykningarna.

Folkbildningsrådets åtgärder
Att belysa behovet av nya åtgärder från Folkbildningsrådets sida är en
del av analysen av den utökade särskilda kontrollen. Mycket talar för att
det behövs fler och skarpare åtgärder. Beslut om åtgärder bör efter
beredning fattas under 2021.
Tidigare åtgärder: Under hösten 2020 skärptes Folkbildningsrådet
studieförbundens bidragsvillkor. En person kan bara delta 480
studietimmar med bidrag per år i ett studieförbund. Resultatet av den
utökade kontrollen visar att denna skärpning är ändamålsenlig.
Folkbildningsrådet har också beslutat att utöka resurserna för
uppföljning och kontroll. Processen för avvikelsehantering är under
formering liksom en visselblåsarfunktion.
Förebyggande åtgärder: Ytterligare krav på kontroll och uppföljning
måste balanseras mot de kostnader som de medför i alla led. Åtgärder för
att öka följsamhet med villkor kan vara nog så effektiva som nya villkor.
Folkbildningsrådet bör stödja studieförbunden i deras strävanden att
skärpa de egna rutinerna och kraven på medarbetarna samt att
samarbeta lokalt i förebyggande och upptäckande syfte. Det bör
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övervägas om Folkbildningsrådet ska arbeta mer med förebyggande
åtgärder i form av egna utbildningar för studieförbunden.
Digital rapportering: En övergång till endast digital rapportering av
verksamheten skulle underlätta kontroll, till exempel samkörning av
register. Fortfarande används papperslistor på många håll. Obligatorisk
digital närvarorapportering skulle exempelvis till att börja med kunna
krävas i musikbandsverksamheten. Krav på digital signering av listor är
en annan tänkbar åtgärd.
Åtgärder under pågående verksamhetsår: Kontrollverksamheten är
idag i hög grad inriktat på efterkontroll. Åtgärder som förenklar
kontrollen under pågående verksamhetsår bör stödjas, till exempel
automatiserade kontroller av rimlighet och risk.
Förändringar i reguljära kontrollen: Den reguljära internkontrollen
med slumpmässigt urval behöver kompletteras med riskparametrar.
Flera av de riskparametrar som använts i den utökade kontrollen ser ut
att vara adekvata – möjligen ska delar av egenkontrollen utgöras av en
för alla studieförbund enhetlig och transparent granskningsprocess. Det
kan också finnas behov av att skifta riskparametrar för att stegvis belysa
allt större del av verksamheten. Det bör övervägas att införa ett krav på
samkörning av register. I den utökade särskilda kontrollen har
samkörningen skett på frivillig basis.
Egen avvikelsehantering: Kraven på studieförbundens kontroller skulle
kunna förstärkas med krav på att ha ett internt system för
avvikelsehantering.
Musikband: Enligt uppgift har Studieförbunden i samverkan beslutat att
utreda och kvalitetssäkra musikbandsverksamheten, som i den utökade
kontrollen står för en stor del av strykningarna. Folkbildningsrådet bör
ta aktiv del i detta arbete.
Informationsmaterial: Idag står studieförbunden för
informationsinsatserna gentemot samarbetsparter och cirkelledare. Det
kan övervägas om Folkbildningsrådet bör vara mer aktivt inom detta
område.
Förändringar i villkor: Vissa villkor i bidragsmodellen kan på kort sikt
behöva ses över. Det kan gälla ytterligare tydliggörande av anordnarskap
och villkor för kostnadsersättningar.
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Översyn av bidragsystemet: Folkbildningsrådet planerar en översyn av
bidragssystemet, inklusive uppföljning och kontroll. Ett större omtag
kan behövas. Ett system som prioriterar kvalitet efterfrågas av flera
studieförbund. Gränsen mellan frågor som Folkbildningsrådet beslutar
om och vad som förväntas av ”branschen” att komma överens om
behöver belysas.

Justering av bidagsunderlaget
Den utökade särskilda kontrollen leder liksom andra kontroller till att
bidragsunderlagen för åren 2017–2019 ändras. Detta får återverkningar
på bidragsfördelningsärenden som är aktuella för beslut.

Återtag av medel
Hur det justerade statistikunderlag som varje studieförbund redovisar i
den reguljära särskilda kontrollen ska användas regleras inte i några
villkor. Praxis är att bidraget först återtas och sedan direkt fördelas om
utifrån de nya verksamhetsandelar som uppstår efter justeringen för de
tre år som bidragsmodellen omfattar. Som en följd av de underlag som
lämnats in 1 november 2020 avseende 2017–2019 räknas således
statsbidraget för 2020 om. Statsbidraget för 2020 är preliminärt fram till
dessa justeringar. Vid den andra statsbidragsutbetalningen 2021 regleras
förändringarna i 2020 års bidrag.
För de justeringar som gjorts med anledning av kontrollen av
verksamheterna i Järva har Folkbildningsrådet beslutat att återtagna
bidrag hanteras i särskild ordning. Hur dessa medel ska användas, i
enlighet med statsbidragets ändamål, har ännu inte beslutats.
Den utökade särskilda kontrollen tillsammans med Studiefrämjandets
kontroll har lett till större strykningar av verksamhet än någon tidigare
kontroll och leder till återtag av stora belopp. En direkt omfördelning av
dessa medel skulle motverka arbetet att stävja fusk och felaktigheter i
studieförbundens verksamhet. Förslagsvis hanteras även dessa medel i
särskild ordning.

Bilaga
Utökad särskild kontroll nio studieförbund samt Studiefrämjandets
kontroll, 15 januari 2021. Översikt.

2021-02-08 Med inkomna kompletteringar till och med 2021-02-05

Utökad särskild kontroll nio studieförbund samt Studiefrämjandets kontroll, 15 januari 2021
Antal strukna studietimmar för studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet samt antal strukna kulturprogram (arrtyp 1)
Andel av verksamheten som strukits *
* Genomförd verksamhet beräknas här som ursprungligen rapporterad verksamhet minus tidigare strykningar fram till och med november 2020

Studieförbund

Arrangemangstyp 1

2017
Struken
verksamhet

Tidigare
rapporterad
verksamhet

2018
Andel som
strukits

Struken
verksamhet

Tidigare
rapporterad
verksamhet

2019
Andel som
strukits

Struken
verksamhet

Tidigare
rapporterad
verksamhet

Summa 2017-2019
Andel som
struktis

Struken
verksamhet

Tidigare
rapporterad
verksamhet

Andel som
struktis

ABF
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

30 444
95
0

2 955 831
307 178
98 737

1,0%
0,0%
0,0%

43 922
975
0

2 878 898
312 724
102 696

1,5%
0,3%
0,0%

82 219
1 618
0

2 896 183
313 643
103 515

2,8%
0,5%
0,0%

156 585
2 688
0

8 730 912
933 545
304 948

1,8%
0,3%
0,0%

Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

3 391
952
0

751 057
199 116
34 782

0,5%
0,5%
0,0%

7 530
550
0

723 575
194 935
34 171

1,0%
0,3%
0,0%

10 965
518
0

742 140
210 834
33 544

1,5%
0,2%
0,0%

21 886
2 020
0

2 216 772
604 885
102 497

1,0%
0,3%
0,0%

Folkuniversitetet
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

8 196
0
0

784 156
107 062
30 918

1,0%
0,0%
0,0%

10 760
8
0

693 461
109 437
28 763

1,6%
0,0%
0,0%

13 046
0
140

647 617
114 261
29 556

2,0%
0,0%
0,5%

32 002
8
140

2 125 234
330 760
89 237

1,5%
0,0%
0,2%

Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

13 743
12
49

278 902
31 540
1 677

4,9%
0,0%
2,9%

13 254
43
79

266 061
40 082
2 268

5,0%
0,1%
3,5%

12 900
246
175

243 506
33 414
2 395

5,3%
0,7%
7,3%

39 897
301
303

788 469
105 036
6 340

5,1%
0,3%
4,8%

Kulturens bildningsverksamhet
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

960
0
0

276 029
31 271
5 351

0,3%
0,0%
0,0%

1 565
0
0

298 523
32 656
6 088

0,5%
0,0%
0,0%

5 546
676
0

329 767
36 186
6 153

1,7%
1,9%
0,0%

8 071
676
0

904 319
100 113
17 592

0,9%
0,7%
0,0%

Medborgarskolan
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

34 046
124
52

1 315 575
79 983
35 416

2,6%
0,2%
0,1%

38 975
160
12

1 193 425
75 351
33 925

3,3%
0,2%
0,0%

57 097
122
181

1 047 527
64 944
33 340

5,5%
0,2%
0,5%

130 118
406
245

3 556 527
220 278
102 681

3,7%
0,2%
0,2%

Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

2 029
233
0

1 352 708
148 038
28 421

0,1%
0,2%
0,0%

9 789
360
0

1 374 573
148 730
30 047

0,7%
0,2%
0,0%

39 746
770
8

1 169 739
128 800
24 688

3,4%
0,6%
0,0%

51 564
1 363
8

3 897 020
425 568
83 156

1,3%
0,3%
0,0%

Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

20 431
91
23

1 155 455
309 566
33 743

1,8%
0,0%
0,1%

26 900
30
7

1 230 615
330 046
34 806

2,2%
0,0%
0,0%

29 898
168
105

1 257 486
351 503
36 955

2,4%
0,0%
0,3%

77 229
289
135

3 643 556
991 115
105 504

2,1%
0,0%
0,1%

Studieförbundet Vuxenskolan
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

25 959
56
0

1 932 865
178 080
53 006

1,3%
0,0%
0,0%

34 048
65
1

1 899 276
175 849
56 181

1,8%
0,0%
0,0%

80 662
672
27

1 847 250
181 113
55 353

4,4%
0,4%
0,0%

140 669
793
28

5 679 391
535 042
164 540

2,5%
0,1%
0,0%

Totalt nio studieförbund utökad särskild kontroll
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

139 199
1 563
124

10 802 578
1 391 834
322 051

1,3%
0,1%
0,0%

186 743
2 191
99

10 558 407
1 419 810
328 945

1,8%
0,2%
0,0%

332 079
4 790
636

10 181 215
1 434 698
325 499

3,3%
0,3%
0,2%

658 021
8 544
859

31 542 200
4 246 342
976 495

2,1%
0,2%
0,1%

Studiefrämjandet
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

133 353
6 807
25

1 964 787
195 515
48 878

6,8%
3,5%
0,1%

176 468
6 454
30

1 985 200
207 882
43 948

8,9%
3,1%
0,1%

168 195
7 646
23

1 822 975
215 098
37 452

9,2%
3,6%
0,1%

478 016
20 907
78

5 772 962
618 495
130 278

8,3%
3,4%
0,1%

Totalt alla studieförbund
Studiecirkel, studietimmar
Annan folkbildningsverksamhet, studietimmar
Kulturprogram, antal

272 552
8 370
149

12 767 365
1 587 349
370 929

2,1%
0,5%
0,0%

363 211
8 645
129

12 543 607
1 627 692
372 893

2,9%
0,5%
0,0%

500 274
12 436
659

12 004 190
1 649 796
362 951

4,2%
0,8%
0,2%

1 136 037
29 451
937

37 315 162
4 864 837
1 106 773

3,0%
0,6%
0,1%

Bilda
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