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Brev till Region Skåne och Skånes kommuner - Medborgarskolan Syd
Hej,
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.
Vi kan tyvärr konstatera att delar av vår verksamhet i region Syd blivit utsatt för systematiskt
bidragsfusk. Vi ser oerhört allvarligt på upptäckten och Medborgarskolan har beslutat att nu
genomlysa all folkbildningsverksamhet i hela landet för att förhindra ett fortsatt missbruk av
såväl statsbidrag som bidrag från kommuner och regioner.
Medborgarskolan har absolut nolltolerans mot bidragsfusk. De oegentligheter vi upptäckt i
vår egen verksamhet kan vi aldrig acceptera. Folkbildning har en väsentlig betydelse för den
svenska demokratin. Men vår uppfattning är att folkbildningsverksamhet måste kunna
genomföras på ett rättssäkert sätt om den ska erbjudas i Medborgarskolans regi. Vi anser att
allt missbruk av folkbildningsverksamhet är att uppfattas som en fientlig och olaglig handling.
Därför kommer vi att göra polisanmälningar av alla misstänkta aktörer. Vi kommer också att
återbetala medel som vi genom granskningen förstår blivit utbetalade baserat på felaktiga
grunder.
Samtidigt som vi nu fortsätter vår interna granskning arbetar vi aktivt för ett tydligare och
skarpare regelverk för all folkbildning. Vi vill se en större användning av tillgänglig ny teknik,
verktyg som syftar till att den typ av brottslighet vi ser i samhället idag förhindras och
motverkas, verktyg som också kan försvåra felaktiga utbetalningar.
Avslutningsvis vill jag berätta att Medborgarskolan har antagit en nationell handlingsplan som
syftar till en rättssäker och oantastlig folkbildningsverksamhet framåt.
Har du frågor och funderingar med anledning av detta är du varmt välkommen att kontakta
mig.
Med vänliga hälsningar
Helene Gustavsson
Regionchef Syd

