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15a.2 PROPOSITION 2: STÄRKT FÖRMÅGA ATT TA 
ANSVAR FÖR STATSBIDRAGET

Bakgrund 

Flera allvarliga missförhållanden i Studiefrämjandets verksamhet har sedan 2014/2015 upp-
täckts, utretts och hanterats. Utöver dessa har ett antal mindre händelser visat på brister i 
verksamheten och villkorsefterlevnaden. Detta har skadat Studiefrämjandets trovärdighet som 
statsbidragsmottagare. Flera åtgärdspaket har sjösatts och givit effekt, men tilliten till organi-
sationens förmåga att ta ansvar för offentliga bidrag är trots det inte återupprättad. 

På Folkbildningsrådets uppdrag genomfördes ett stort genomlysningsprojekt under 2020, kall-
lat projekt Fenix, där hela organisationen involverades i att särskåda verksamheten. Fenix har 
givit Studiefrämjandet många viktiga lärdomar som kommer kunna ligga till grund för såväl ett 
utökat kvalitetsarbete som ny verksamhetsutveckling. Granskningsrapporten gjorde också att 
Folkbildningsrådets styrelse kunde godkänna Studiefrämjandet för 2018 års verksamhet, ett 
beslut som blivit bordlagt flera gånger i väntan på en mer grundlig verksamhetsgenomgång. 

Folkbildningsrådets styrelse gör dock bedömningen "att förbundsnivån idag inte i tillräcklig 
utsträckning kan ta ansvar för hur statsbidraget används i organisationens alla delar" (se Bilaga 
1). Folkbildningsrådet pekar också på att de, framför allt informella, styrmedel som Studie-
främjandet tillämpar "skapar betydande problem att säkra en god folkbildningsverksamhet 
genom hela organisationen" (se Bilaga  1). Ett exempel på åtgärder som Folkbildningsrådet 
lyfter är att göra organisatoriska förändringar som stärker sammanhållningen i organisationen. 

Folkbildningsrådets styrelse beslöt den 17 mars 2021  

 – "att uppdra till generalsekreteraren att begära in en redogörelse för hur Studiefrämjandet 
avser att stärka riksförbundets förmåga att säkerställa att statsbidraget används korrekt i 
hela organisationen,  

 – att uppdra till generalsekreteraren att regelbundet följa upp de åtgärder Studiefrämjandet 
vidtar, samt  

 – att uppdra till generalsekreteraren att om Studiefrämjandet inte tydligt kan visa på avsedda 
resultat i form av stärkt kapacitet att ta ansvar för statsbidraget under år 2021–22 inleda 
prövning av Studiefrämjandet som statsbidragsmottagare." 

Diskussioner för en stärkt organisation 

Förbundsstyrelsen ser naturligtvis mycket allvarligt på situationen men konstaterar också att 
en bred diskussion i hela Studiefrämjandet och med medlemsorganisationerna måste föras 
för att de åtgärder som sedan beslutas ska vara väl förankrade och kunna få snabbt genom-
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slag. Förbundsstyrelsen menar också att organisationen bör ta tillfället i akt och dra nytta av 
de omfattande underlag som finns från Fenix-projektet och strategiarbetet 2131. Därtill bör 
Studiefrämjandet även ta med analysen av organisationens ekonomiska nuläge och framtids-
prognoser för att på så vis skapa en långsiktigt hållbar organisation även ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 

I bilaga 2 återfinns en sammanfattning av de slutsatser och de behov som förbundsstyrelsen 
anser är de viktigaste och mest relevanta utgångspunkterna för sådana diskussioner. Samtliga 
underlag och rapporter kommer naturligtvis finnas tillgängliga i sin helhet inför de samtal och 
workshops som föreslås hållas. 

Folkbildningsrådet avkräver Studiefrämjandet resultat som visar på stärkt förmåga att ta an-
svar för statsbidraget redan under innevarande år och under 2022. Även om detta är en mycket 
knapp tidsram bedömer förbundsstyrelsen att det kan vara bra eftersom organisationen då 
inte riskerar att leva i ovisshet under en lång period. Samtidigt finns redan, som ovan nämnts, 
många av de underlag som bedöms viktiga på plats. 

Processen framåt 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman uppdra till den 
nyvalda förbundsstyrelsen att initiera en dialogprocess om nödvändiga åtgärder, för att stärka 
förbundsstyrelsens förmåga och mandat att ta ansvar för statsbidraget, med Studiefräm-
jandets medlemsorganisationer och avdelningar. Syftet med denna är att skapa bred insikt 
om Studiefrämjandets behov, förutsättningar och nuläge samt att arbeta fram och förankra 
åtgärdsförslag som kan möta de krav Folkbildningsrådet ställer. Förbundsstyrelsen föreslås 
också uppdras att med grund i denna process återkomma till den extra förbundsstämman i 
oktober 2021 med konkreta förslag på åtgärder och en återrapportering av arbetet. För att ge 
vägledning i arbetet föreslås förbundsstämman fastställa ett antal utgångspunkter och princi-
per för åtgärderna. 

Principer och utgångspunkter för dialogprocessen 

Fortsatt statsbidrag som högsta prioritet 
Det högst prioriterade målet med processen och med förslagen på åtgärder ska vara att undvi-
ka att Studiefrämjandet prövas som statsbidragsmottagare. Studiefrämjandet har inte råd att 
chansa och organisationen måste visa på självinsikt och handlingskraft för att återuppbygga 
förtroendet. 

Deltagaren i centrum 
En viktig utgångspunkt i diskussionerna och i formandet av förslag ska vara att sätta deltaga-
ren och studiecirkelledaren i centrum, i linje med vad strategi 2131 pekar ut. Hela organisa-
tionen är sekundär till deltagarens bildningsresa tillsammans med andra. Organisationen är 
alltså att betrakta som en stödstruktur till själva studiecirkeln. 
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Likvärdigt stöd för medlemsorganisationerna över hela landet 
I såväl projekt Fenix som strategiarbetet 2131 framkommer tydligt att Studiefrämjandets 
medlemsorganisationer förväntar sig ett mer likvärdigt stöd och verksamhet över hela landet. 
Inriktningar och överenskommelser som Studiefrämjandet och en medlemsorganisation enas 
om måste kunna implementeras och följas upp i hela Studiefrämjandet.

En organisation för framtiden 
En princip för diskussionerna och de förslag som ska arbetas fram är att försöka skapa en 
organisation som är långsiktigt hållbar och inte bara reaktivt försöka uppnå de krav som Folk-
bildningsrådet ställer. I långsiktigheten inkluderas att Studiefrämjandet ska kunna fortsätta 
finnas i hela Sverige. Studiefrämjandets alla delar måste också vara ekonomiskt stabila och 
ha kraft för såväl drift, tillfälliga motgångar och utveckling. Åtgärderna ska också syfta till att 
förbereda Studiefrämjandet för att kunna genomföra och leverera på strategin 2131 så snart 
den är fastställd.

Organisationskultur för ett Studiefrämjandet 
En viktig målsättning med arbetet är att åtgärderna ska ge förutsättningar för att Studiefräm-
jandet ska komma till rätta med att olika organisationskultur råder, och under lång tid rått, 
i olika delar av organisationen. Parallellt med detta har konfliktnivån varit hög inom organi-
sationen och det går att ställa sig frågan hur det ska vara möjligt för organisationen att med 
nuvarande organisatoriska förutsättningar ta sig till en punkt där interna konflikter inte styr 
agendan. Säkerställandet av likvärdighet gällande en bra arbetsmiljö, ett gott ledarskap och 
en gemenskapskänsla i och med hela organisationen ska ha hög prioritet.

Helhetsperspektiv 
Utgångspunkten för diskussionerna och för åtgärdsförslagen ska vara att ta ett helhetsgrepp 
om Studiefrämjandets behov och utmaningar. Lösningsförslagen ska så långt det är möjligt 
adressera helheten av organisationens utmaningar.  

Tydlighet och förutsägbarhet 
Åtgärderna som processen ska leda fram till ska hjälpa organisationen att bli tydligare och mer 
förutsägbar. Det ska vara enkelt att som nyanställd eller nyvald förtroendevald komma in i och 
förstå organisationen. De olika delarna i Studiefrämjandet ska ha tydliga, och uttalade, roller, 
uppdrag och mandat. Det ska inte råda tvivel om vem eller vilka som fattar beslut om vad. 

Delaktighet och beslutsförmåga 
Dialogprocessen ska präglas av delaktighet. Detta innebär att medlemsorganisationerna samt 
förtroendevalda i Studiefrämjandet ska ges möjlighet att bidra till diskussionerna och att kom-
ma med förslag. Samtidigt behöver processen leda till resultat vilket gör att majoritetens syn 
och vilja måste få prioritet, även om konsensus och enighet är eftersträvansvärt.
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HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår att

Förbundsstämman beslutar

att uppdra till den nyvalda förbundsstyrelsen att genomföra en dialogprocess med 
 Studiefrämjandets medlemsorganisationer och avdelningar för att arbeta fram 
 konkreta förslag på åtgärder för att stärka riksförbundets förmåga att säkerställa att 
 statsbidraget används korrekt i hela organisationen, samt 

att till den extra förbundsstämman hösten 2021 återkomma med konkreta förslag som   
 följer på processen samt, 

att  fastställa "Principer och utgångspunkter för dialogprocessen" enligt ovan. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Uppföljning av Studiefrämjandet och fortsatta åtgärder 2021-, Folkbildningsrådet  
2021-03-17 

Bilaga 2 – Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget – behov och förutsättningar 

Bilaga 3 – Rapport Studiefrämjandets utökade granskning 2020 till Folkbildningsrådet, 
(Projekt Fenix) 

Bilaga 4 – Delrapport Studiefrämjandets nuläge, strategi 2131 

Bilaga 5 – Delrapport Önskat läge, strategi 2131 

Bilaga 6 – Ekonomiska förutsättningar för Studiefrämjandet  

Bilaga 7 – Etikhandlingsplan 

Bilaga 8 – Åtgärdsplanen för ökad kvalitet och kontroll i verksamheten
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