Sammanfattning:
Justeringar av verksamhet inom
Medborgarskolan 2020 och 2021
(efterkontroll 2021 och 2022)

Sammanställning av 2021 års särskild- och utökad särskild kontroll –
resultat och åtgärdspunkter
Den kontrollerade volymen utgjorde 17 procent av Medborgarskolans
statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhet år 2020. Detta motsvarar 3031
arrangemang och ett timvärde på 126 583,5. Antal studietimmar som justerades efter
särskild kontroll varierade från minus 16 timmar i en kommun till minus 6918 timmar i en
annan. I den största delen av urvalet ser vi att verksamheten anordnats och rapporterats in i
enlighet med gällande statsbidragsvillkor så väl som studieförbundens gemensamma
överenskommelser och våra egna riktlinjer.
Resultat
I de regioner där det gjordes justeringar av rapporterad verksamhet gjordes dessa med
anledning av:
•

Administrativa brister, fel i inmatning från närvarolista till Gustav.

•

Verksamheten bedömdes ha övergått från planmässigt bedrivna studier till social
samvaro.

•

Deltagare som i samtal nekade att de deltagit i verksamheten.

•

Kulturprogram som riktades till barn.

•

Kulturprogram som på andra sätt inte bedömdes uppfylla statsbidragsvillkoren.

•

Verksamhet där deltagare var dubbelrapporterade hos flera studieförbund.

Tabellen nedan omfattar en summering av justeringarna i ArrTyp 1 av 2020 års verksamhet.
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Den särskilda kontrollen, som innefattar samtal till ledare och deltagare,
granskningsbesökens diskussioner, samt regionernas egenkontroll och kontakt med övriga

studieförbund har legat till grund för bedömningen av justeringarna. Samtliga justeringar
föreslås av förbundskansliet och beslutas av förbundschef efter föredragning i
förbundsstyrelsen.
Åtgärdspunkter med åtgärdsplaner
En åtgärdspunkt som hela Medborgarskolan kommer att arbeta med är att säkerställa att
våra ledare förstår vikten av korrekt närvarorapportering. Planen för att komma tillrätta med
detta är dels genom dialog med samtliga ledare, dels med grupperna som helhet. Dialogen
kompletteras med förstärkta utbildningsinsatser genom vår grundläggande
cirkelledarutbildning samt ledarträffar där även flera funktioner från respektive region kan
delta.
Medborgarskolan har som mål att nå hundra procent digitala närvarolistor samt att använda
Bank-Id som signeringsalternativ. Arbetet med att nå målet bedöms också bidra till att öka
korrektheten i närvarorapporteringen. Medborgarskolan kommer även att arbeta för att
slutrapportera genomförd verksamhet kontinuerligt under året och inte bara i samband med
sista STUV-körningen. Detta medför att kontroll mot andra studieförbund som sker löpande
under året blir mer träffsäker och fångar upp eventuella felaktigheter i form av
dubbelrapportering tidigare.
En annan åtgärdspunkt var att säkerställa att egenkontrollen ute i regionerna sker på ett
systematiskt sätt. Några felaktigheter som upptäcktes i samband med särskild kontroll borde
ha upptäckts i egenkontrollen. Eftersom egenkontrollen genomförs under innevarande år
innebär det att man på ett tidigt stadium, innan verksamheten är slutrapporterad, kan
identifiera brister och eller utreda oklarheter i verksamheten. Bakomliggande orsaker,
drivkrafter till varför det blir fel, är enklare att utreda och åtgärda i närtid.

Vill du läsa mer om hur Särskild kontroll genomfördes se metodavsnitt s. 7–8.
Vill du läsa mer om Särskild kontrolls resultat och analys se s. 9.
Vill du läsa mer om riskdiskussionerna från Utökad särskild kontroll, se s. 22–
24.

Sammanställning av 2022 års efterkontroll – resultat och
åtgärdspunkter
Den kontrollerade volymen utgjorde 10 procent av Medborgarskolans statsbidragsberättigade
folkbildningsverksamhet år 2021. Detta motsvarar 2 569 arrangemang och ett timvärde på
36 686. Antal studietimmar som justerades i efterkontrollen var varierade från minus 1
timmar i en kommun till minus 600 timmar i en annan. I den största delen av urvalet ser vi
att verksamheten anordnats och rapporterats in i enlighet med gällande statsbidragsvillkor,
så väl som studieförbundens gemensamma överenskommelser och våra egna riktlinjer.
Resultat
I de regioner där det gjordes justeringar av rapporterad verksamhet gjordes dessa på grund
av följande anledningar:
•

Att verksamheten bedömdes syfta till lek, spel eller idrott.

•

Att verksamheten bedömdes vara kommersiell produktion.

•

Att verksamhetsvolymen (antal kulturprogram) bedömdes vara orimligt hög.

•

Att kulturprogram riktades till barn.

•

Att samma utställning rapporterades flera gånger under samma år.

•

Att deltagare var dubbelrapporterade hos flera studieförbund.

Tabellen nedan visar en summering av justeringarna i ArrTyp 1 av 2021 års verksamhet.
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Justeringarna har gjorts utifrån efterkontrollens olika moment, bland annat av vår
kvalitativa kontroll och granskningsbesökens diskussioner. Utredning av dubbelrapportering
och kontakt med övriga studieförbund har också legat till grund för bedömningen av
justeringarna. Samtliga justeringar föreslås av förbundskansliet och beslutas av
förbundschef efter föredragning i förbundsstyrelsen.

Åtgärdspunkter
Närvarorapportering
En åtgärdspunkt som samtliga regioner har fått är säkerställandet av att våra ledare förstår
vikten

av

korrekt

närvarorapportering.

Planen

för

att

komma

till

rätta

med

närvarorrapporteringen innefattar dels en dialog med samtliga ledare, dels med grupperna
som helhet. Dialogen kompletteras med förstärkta utbildningsinsatser i form av vår
grundläggande cirkelledarutbildning och av ledarträffar där flera funktioner från respektive
region deltar. Brister i närvarorapporteringen bedöms vara en av de största anledningarna till
de dubbelrapporteringar som upptäckts under granskningen. Samtliga regioner kommer att
fortsätta att arbeta för att slutrapportera genomförd verksamhet kontinuerligt under året och
inte bara i samband med sista STUV-körningen. Detta medför att den löpande kontrollen av
dubbelrapporteringar med andra studieförbunds verksamhet blir mer träffsäker.
Grundläggande cirkelledarutbildning
Ytterligare en åtgärdspunkt som samtliga regioner kommer fortsätta arbeta med är att få så
många som möjligt av våra ledare att genomgå vår grundläggande cirkelledarutbildning. Vi
har under efterkontrollen sett att vi kommit långt i arbetet med den här åtgärdspunkten. Det
syns också i vår verksamhetsstatistik, vi har ökat den procentuella andel av våra ledare som är
cirkelledarutbildade det senaste året. Detta är dock ett ständigt pågående arbete då vi hela
tiden får nya ledare som ansluter sig till oss. Fortsättningsvis kommer vi arbeta för att vår
interna rutin för registrering av genomgången cirkelledarutbildning i Gustav används i hela
verksamheten.
Dokumentation
Under granskningsbesöken har vi fått bra muntliga beskrivningar av de löpande kontroller
som genomförs av regionerna. Några regioner beskriver dock att de känner en osäkerhet över
hur dessa ska dokumenteras. Vi upplever också en osäkerhet gällande detaljnivån på den
dokumentation som tillhör dessa kontroller samt övriga delar av internkontrollen. Vi ska
under året arbeta vidare med att få till en samsyn och vidareutveckla rutinen för hur denna
dokumentation bör se ut.

Vill du läsa mer om hur efterkontrollen genomfördes, se metodavsnitt s. 5–8.
Vill du läsa mer om efterkontrollens resultat och analys se s. 8–10.

