Kvalitetsgranskning Kontrapunkts
folkbildningsverksamhet
I januari 2020 kontaktade ABF Malmö tidigare aktiva i Kontrapunkt, då
det kommit till vår kännedom att det funnits oklarheter kring hur
studiecirklar bedrivits i föreningen. En granskning av föreningens
bokföring och folkbildningsverksamhet inleddes.
Granskningen av bokföringen gjordes för åren 2015-2019 av ABF Malmös revisor
och ger inget att anmärka på.
Granskning av verksamheten gjordes för åren 2017-2019 av ABFs
förbundsexpedition med stöd av ABF Malmö när så behövdes. Att granska
verksamhet bakåt görs enligt praxis och rekommendation från Folkbildningsrådet
endast tre år bakåt. Det gör man eftersom det kan vara svårt att få utförliga svar
och/eller att i många fall komma i kontakt med deltagare längre tillbaka.
Granskningen av verksamheten har utgått från Folkbildningsrådets regler för
statsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet. Den har genomförts via enkäter,
intervjuer och möten med föreningen. De begränsningar som Covid-19 har medfört
har försenat rapporten samt gjort att den utförts via olika digitala kanaler (telefon/
mail). Arbetet med att granska verksamheten har letts av ABFs förbundsexpedition
för att möjliggöra ett utifrånperspektiv på såväl Kontrapunkts som ABF Malmös
arbete.
Granskningen visar att verksamhetsrapporteringen från Kontrapunkt varit alltför
generell och att det därför är svårt att tydligt fastslå att det genomförts folkbildning
utifrån statsbidragsreglerna. Den verksamhet som bedrivits har varit omfattande
och viktig, den har dock inte alltid varit förenlig med de kriterier som ställs på
folkbildningsverksamhet, utan snarare varit social verksamhet.
ABF Malmö har haft en nära dialog med styrande i föreningen och anser sig haft
god insyn i föreningens befintliga och planerade verksamhet. Kontrapunkt har
fungerat som ett paraply för många olika verksamheter. ABF Malmö hade behövt
ha tydligare dialog med de olika verksamheterna utöver styrgruppen för att kunna
följa upp studiecirklarna på närmare håll och stärka sitt anordnarskap. ABF Malmö

har nu omarbetat rutinerna för kvalitetsarbete med föreningar, med särskilt fokus
på stora föreningar.
ABF Malmö vill försäkra sig om att all folkbildning som rapporteras tillsammans
med oss följer statsbidragskriterierna. Det är i detta fall svårt att skilja den mer
allmänna sociala verksamheten från den folkbildande verksamheten. Därför väljer
ABF Malmö att ta bort samtlig verksamhet med Kontrapunkt för åren 2017-2019.
Totalt tar ABF Malmö bort 58.652 timmar fördelade på åren:
2017: 20.552 timmar
2018: 21.618 timmar
2019: 16.482 timmar
Som en följd i granskningsarbetet har ett internt kvalitetsarbete på ABF Malmö
utarbetats och implementerats. Detta sammanfaller i mångt och mycket med de
nya kriterier som nu sätts upp av Folkbildningsrådet och Studieförbunden i
samverkan. ABF Malmö har därmed bättre rutiner och verktyg, och står väl rustade
för att arbeta med kvalitetsutveckling och kvalitetskontroll nu och i framtiden.
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