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Riktlinjer för utredning och granskning samt
återkrav av statsbidrag och avveckling

Fastställda av Folkbildningsrådets styrelse den 5 oktober 2016.

Grundläggande utgångspunkter
Ur Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen:
16 § Folkbildningsrådet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i punkt 1 har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller
4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.
Varje folkhögskola och studieförbund som mottar statsbidrag har det fulla ansvaret att
följa upp, granska och kontrollera att statsbidragsbestämmelserna följs i den egna
organisationen. Vid begäran åligger det bidragsmottagaren att visa att
folkbildningsverksamheten genomförts i enlighet med statens syften och
Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor.
Folkbildningsrådets uppgift är att säkerställa att organisationerna utför den egna
interna uppföljningen och kontrollen så att fel förebyggs samt att fel som ändå uppstår
upptäcks och rättas till.
Handläggningen ska vara rättssäker och sakligt grundad. Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400) ska tillämpas i alla beslut som rör Folkbildningsrådets statsbidragshantering.
Möjliga åtgärder vid oklarheter om statsbidragets användning:
−

Fråga till verksamhetsansvarig

−

Utredning

−

Granskning

Fråga till rektor eller motsvarande
Om Folkbildningsrådet får kännedom om oklarheter i fråga om statsbidragets
användning ställer Folkbildningsrådet en skriftlig fråga till verksamhetsansvarig.
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Utredning
Om svar från verksamhetsansvarig inte är tillfredsställande initierar Folkbildningsrådet
en utredning och begär därmed att bidragsmottagaren utreder oklarheter och
korrigerar eventuella felaktigheter.
Bidragsmottagaren ska skriftligen redogöra för hur utredningen genomförts, vilka
personer som genomfört utredningen, underlag som använts samt resultat och
slutsatser.
Folkbildningsrådet kan, med utgångspunkt i utredningen,
−

besluta att ärendet avskrivs

−

besluta om korrigering av inrapporterad verksamhet och återkrav av
statsbidrag 1

−

göra bedömningen att oklarheter kvarstår och därmed besluta om att en
granskning av ärendet ska ske

Innan Folkbildningsrådets slutgiltiga beslut fattas ska berörd bidragsmottagare beredas
möjlighet att yttra sig.

Granskning
En granskning innebär ett allvarligt ifrågasättande av bidragsmottagarens hantering av
statsbidraget samt förmåga att ta ansvar för statsbidragsberättigad verksamhet.
Folkbildningsrådet tillsätter en granskningsgrupp där det ingår extern expertis.
Bidragsmottagaren informeras om tillvägagångssätt och omfattning. Granskning
omfattar samtliga statsbidragsvillkor.2 För folkhögskolan gäller även ett ansvar
gentemot berörda myndigheter.3
Folkbildningsrådets representantskap utser en prövningsgrupp som uttalar sig om
planen för granskningen samt ger ett utlåtande om resultat och slutsats. Därefter fattar
Folkbildningsrådets styrelse beslut.
Folkbildningsrådet kan, med utgångspunkt i granskningen,
−

besluta att ärendet avskrivs

−

besluta om korrigering av inrapporterad verksamhet och återkrav av
statsbidrag

−

besluta om att rätten till fortsatt statsbidrag upphör

Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.4 Innan
Folkbildningsrådets slutgiltiga beslut fattas ska berörd bidragsmottagare beredas
möjlighet att yttra sig.

1

Utifrån ärendets karaktär avgörs vilken tidsperiod som korrigering och återkrav ska omfatta
samt beloppets storlek.
2 Statsbidrag till studieförbund – Villkor och fördelningskriterier samt Statsbidrag till folkhögskolor
– Villkor och fördelningskriterier.
3 Exempel på berörda myndigheter: CSN, SPSM, högskola/universitet och landsting/regioner.
4 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 19 §
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Avveckling
Om Folkbildningsrådet beslutar att rätten till fortsatt statsbidrag upphör ska den
statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten avvecklas i linje med en plan som
tas fram av bidragsmottagaren och godkänns av Folkbildningsrådet. Verksamheten ska
avvecklas så att skador för deltagarna minimeras.

