Sammanställning av strukna studietimmar i Skåne, efter den särskilda och
utökade kontrollen av åren 2017 – 2019, initierad av Folkbildningsrådet.
Den av Folkbildningsrådet (FBR) initierade särskilda kontrollen av alla studieförbund genomfördes
under senare delen av 2020. Bakgrunden var de oegentligheter som uppdagats vid studieförbundens
egna interna kontroller i en kommun i Mellansverige.
Rapporterna från förbundens kontroll har respektive studieförbund lämnat till FBR den 15 januari
2021.
Granskningen omfattade fyra områden:
1. Personer med högt deltagande
2. Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till samarbetspart
3. Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer
4. Deltagare som under verksamhetsåret varit deltagare i mer än ett studieförbunds verksamhet
Punkterna 1 – 3 kunde hanteras med en breddning och fördjupning av studieförbundens redan
etablerade granskningsmetoder och rutiner. För att hantera punkt 4 tog Studieförbunden gemensamt
fram en funktion som kan samköra våra verksamhetsrapporteringssystem, för att på detta sätt finna de
aktuella personerna.
Utifrån resultatet av dessa samkörningar kunde vi gå vidare med avstämningar sinsemellan
studieförbunden, i de fall det fanns skäl för vidare kontroll och uppföljning.
Studieförbunden har lokalt och regionalt genomfört konstruktiva och resultatinriktade samtal, med
fokus på att lösa administrativa och kvalitetsmässiga frågor och tveksamheter i de fall det funnits
sådana.
De rapporter med information om vilka studietimmar och individer som skall strykas, som nu är
inskickade till FBR avseende de skånska kommunerna, innehåller verksamhet som rapporterats på
felaktiga grunder. Studieförbunden har dock inte kunnat styrka att den strukna verksamheten är ett
resultat av systematiskt fusk eller bedrägerier mot studieförbunden.
I bilagt dokument finns en sammanställning av hur många studietimmar och individer som strukits,
uppdelat per kommun och de 10 studieförbunden.
Det finns också kontaktpersoner angivna för de olika kommunerna och förbunden, alltså vilken person
som skall kontaktas för frågor eller samtal kring granskningen.
Vi vill uppmärksamma att avseende Studiefrämjandet så har det studieförbundet internt, på eget
initiativ, beslutat att göra sin granskning för åren 2017 – 2019 baserat på de folkbildningsrådsbeslutade regler som gäller fr.o.m. 2021. De har alltså använt det nya regelverket retroaktivt.
Vi vill också informera om att Medborgarskolan valt att själva kommunicera kring granskningen.
Kommunerna är välkomna att kontakta respektive studieförbund, för mer information om
utfallen av granskningens i det enskilda studieförbundet, likaså hur respektive förbund
framgent kommer att granska verksamheter och säkerställa kvalitetsarbetet.
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