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BORÅS STADS HANTERING AV BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND

INLEDNING
Stadsrevisionen har granskat hanteringen av
bidrag till studieförbund inom Kulturnämndens ansvarsområde. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden har en tillfredsställande intern kontroll för hantering
av bidragen.

Granskningsresultat
Organisation
Folkbildningsrådet är en ideell organisation, i
vilken organisationer som företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar.
Rådet har vissa myndighetsuppdrag givna av
riksdag och regering. Folkbildningsrådet
fördelar statsbidrag till de studieförbund
som har en riksorganisation. Rådet har även
ett uppdrag att utvärdera om syftet med
statens bidrag till folkbildningen uppfylls.

Intresseorganisationen Västra Götalands
Bildningsförbund (VGB) är en resurs för
studieförbund och folkhögskolor. VGB verkar för att Folkbildningsrådets fördelningsmodell ska användas i kommunerna. Borås
Stad följer tillsammans med 43 av 49 kommuner i regionen VGB:s rekommendation
om hur bidrag ska fördelas mellan studieförbund.
Riktlinjer och anslag
Anslagen till studieförbunden på riksnivå
regleras i Svensk författningssamling (SFS)
Förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. Utifrån förordningen har
Folkbildningsrådet utarbetat en fördelningsmodell som reglerar de statliga anslagen
till studieförbunden. Respektive studieför-

bunds riksorganisation är mottagare av det
statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. Anslagsgrundande former är
studiecirklar, kulturarrangemang och annan
folkbildningsverksamhet. Anslaget består av
tre delar - grundbidrag, förstärkningsbidrag
och verksamhetsrelaterat bidrag. De studieförbund som får statligt bidrag får också
kommunala bidrag. Bidragets storlek varierar
mycket - från 13 kr per invånare (Färgelanda) till ca 57 kr per invånare (Falköping).
Borås Stads bidrag var år 2014 28,30 kr per
invånare.
Riktlinjerna för beviljande av bidrag ansluter
sig till de statliga reglerna och är antagna av
Kulturnämnden 2015-01-12.
Kulturnämnden ansvarar för bidragsutbetalning inom Borås Stad. Studieförbundens
bidrag fördelas enligt tabell nedan.
Studieförbunds bidrag år 2014 och 2015
Källa: Ekonomisk redovisning av bidrag år 2014 och
2015, enhet tkr

Studieförbund
ABF
Bilda
FU
Sfr
SV
NBV
Mbsk
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Summa

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

2014
511
133
166
505
758
185
466
240
26
10
3.000

2015
499
121
146
512
714
155
429
216
38
20
2.850

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

Stadsrevisionens bedömning

Intern kontroll
Folkbildningsrådet har rutiner för intern
kontroll av de statliga bidragen. Det enskilda
studieförbundets förbundsstyrelse är ansvarig för att den verksamhet som bedrivs med
statligt stöd följer Folkbildningsrådets villkor
och kriterier och förbundets interna mål och
anvisningar. Studieförbunden ska upprätta
riktlinjer för folkbildningsverksamhet. Dessa
ska skickas in till Folkbildningsrådet och
beskriva studieförbundets anordnaransvar
för folkbildningsverksamheten. I den interna
kontrollen ligger också att studieförbundet
varje år ska granska minst fem procent av
verksamheten, räknat i studietimmar.
Granskningen ska avse samtliga verksamhetsformer och innefatta kontakter med ett
urval deltagare samt studiecirkelledare.
Granskning av verksamhet som lokal anordnare rapporterat som underlag för statsbidrag ska genomföras på studieförbundets
nationella nivå. Internkontrollen initieras
och följs upp av studieförbundets förbundsstyrelse årligen. Resultat/effekter av vidtagna
åtgärder med anledning av föregående års
internkontroll redovisas.

Beviljande av kommunalt bidrag till studieförbunden följer de riktlinjer som är antagna
av Kulturnämnden. Enligt Stadsrevisionens
bedömning motsvaras utbetalade medel av
de som är beslutade enligt riktlinjerna.
Kulturnämnden gör ingen motsvarande uppföljning av verksamheten i studieförbunden
som Folkbildningsrådet genomför för de
statliga bidragen. För att stärka den interna
kontrollen bör Kulturnämnden undersöka
om uppföljningen av de statliga bidragen
också kan användas av nämnden och bli en
del av planen för intern kontroll.

Beviljande och utbetalning av de kommunala
bidragen i Borås Stad sker enligt de riktlinjer
som Kulturnämnden har antagit. Trender i
anslagen uppmärksammas av tjänstemän,
men ingen kontroll av studieförbundens
verksamhet utförs på lokal nivå.
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