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Bidragsmodell för studieförbund i Göteborg 
Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum beslutar att anta ny bidragsmodell för studieförbundens 
lokalavdelningar i Göteborg enligt förvaltningens beskrivning. 

Socialnämnden Centrum förklarar uppdraget från Social resursnämnd (§179) att 
återkomma med förslag på ny bidragsmodell för Göteborgs stads studieförbunds 
lokalavdelningar som fullgjort. 

Socialnämnden Centrum förklarar uppdraget från socialnämnden Centrum (§242) att 
återkomma med ett förslag till bidragsmodell för studieförbundens lokalavdelningar i 
Göteborg i enlighet med ”Göteborgsmodellen” i yrkandet som fullgjort. 

Sammanfattning 
Förvaltningen lämnar i detta ärende förslag på bidragsmodell och kriterier för 
bidragsgivning till de tio studieförbunden i Göteborg, i enlighet med det 
återremissyrkande som nämnden fattade beslut om vid sitt möte den 21 september 2021.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i ett senare ärende angående 
ekonomiska konsekvenser av den nya modellen, då nämnden på sammanträdet den 21 
september 2021 gav förvaltningen ett uppdrag kopplat till detta (§242). 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Folkbildningens roll för människors lärande, hälsa och välmående är väl dokumenterad. 
En bidragsmodell som möjliggör för studieförbunden att bedriva folkbildning av god 
kvalitet och till rimliga kostnader kommer att ha en positiv påverkan på invånare i 
Göteborg.   

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-10-12.   

Bilagor 
1. Återremissyrkande från M L D om bidragsmodell för studieförbunden 

2. Protokollsutdrag 2021-09-21 §242  
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Ärendet  
Nämnden har att fatta beslut om ny bidragsmodell för studieförbunden i Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet den 21 september 2021 beslutade nämnden att återremittera ärendet 
om ny bidragsmodell till studieförbunden och att ge i uppdrag till förvaltningen att 
återkomma till nämnden med förslag till bidragsmodell i enlighet med den modell som 
lades fram i yrkandet.  

Enligt modellen ska staden ha fyra mål för det kommunala stödet till studieförbunden:  

• Förbättra integration i samhället  
• Ökad jämställdhet  
• Stärka demokratin  
• Höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället för att skapa möjlighet till 

inträde på arbetsmarknaden  

Studieförbunden behöver planera och beskriva sin verksamhet i sin ansökan. 
Förvaltningen kommer därefter göra en samlad bedömning och ge förslag till nämnden 
om fördelning av medel.  

Nämnden kommer tidigt under 2022 besluta om en metod för egenkontroll som 
studieförbunden kommer behöva använda. Kriterier för uppföljning av denna kommer då 
specificeras.  

Följande kriterier kommer att gälla för att studieförbunden ska kunna få ta del av stadens 
medel:  

• Studieförbunden ska sträva mot en minskning av kostnadsersättningar generellt. 
Begränsningar gällande kostnadsersättningar ska införas från och med 2023.  

• Studieförbunden ska redovisa sina arbetssätt i sin ansökan. 
• Studieförbunden ska redovisa hur många anställda de har och hur många timmar 

per anställd har som de ansvarar för. 
• En volymgräns på totalt max 200 studietimmar per deltagare och år ska gälla.  
• Transparens är ett villkor vad gäller samarbetspartners, studietimmar, unika 

deltagare per samarbetspart samt kostnadsersättningar i realtid så att kontroller av 
både studieförbund, medlemsorganisationer samt samverkanspartners kan 
genomföras med kort varsel.  

• Varje studieförbund ska rapportera in hur de arbetar med aktivt anordnarskap, 
transparens och rimlighet.  

• Metod för egenkontroll ska införas med årlig rapport för större jämförbarhet.  
• Nyckeltal ska redovisas på antal timmar, unika deltagare, kostnadsersättningar 

storlek, utbetalda kronor per studietimme i snitt, antal anställda, antal 
studietimmar per verksamhetsutvecklare uppdelat i kvartiler etc.  

• Studieförbunden ska ha ett aktivt anordnarskap i alla arrangemang.  
• De som genomför revisioner av studieförbundens verksamhet ska ha kunskap om 

hur studieförbunden och systemet kring dem fungerar.  
• Studieförbunden ska sträva efter att så mycket verksamhet som möjligt sker i 

studieförbundens eller kommunens lokaler. Studieförbunden ska försöka komma 
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ifrån utbetalningar av hyresstöd och se till att grupper möts vilket främjar 
integration.  

• Samkörning ska ske av så kallade ”krocklistor” som tas fram av studieförbunden 
i samverkan. Om krockar förekommer ska alla studieförbund stryka 
verksamheten på listan.  

• Studieförbunden ska sträva efter att verksamhet bedrivs i studieförbundens egna 
lokaler i den mån det går.  

För att motverka för hastiga upp- och nedgångar för studieförbunden under infasningen 
av den nya bidragsmodellen det första året, kommer en utjämningsmetod att användas där 
studieförbunden får 50 procent av höjningen eller minskningen för att möjliggöra tid för 
omställning.  

För att minska kostnader för administration både för förvaltning och studieförbund, 
kommer bidragen att vara tvååriga med en avstämning efter ett år.  

Stickprov som kontroll av både studieförbundens aktiviteter och deras samverkans- och 
medlemsorganisationer samt externa granskningar ska också genomföras.  

Studieförbunden har ansvar att kontrollera sina samarbetspartner och all 
folkbildningsverksamhet som görs genom dem.  

Fortsatt dialog med studieförbunden ska ske med regelbundenhet och förvaltningen ska 
följa upp och utvärdera modellen en gång per år.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att denna modell kommer kunna användas från 2022 års bidrag 
men då den innebär stora förändringar i arbetssätt både för studieförbund och förvaltning 
behöver den utvecklas och utvärderas kontinuerligt.  

Förvaltningen bedömer att uppdraget från Social resursnämnd den 23 september 2020 
(§179) att återkomma med förslag på ny bidragsmodell för Göteborgs stads 
studieförbunds lokalavdelningar är fullgjort. 

Förvaltningen bedömer också att uppdraget från socialnämnden Centrum (§242) att 
återkomma med ett förslag till bidragsmodell för studieförbundens lokalavdelningar i 
Göteborg i enlighet med ”Göteborgsmodellen” i yrkandet är fullgjort. 

 

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 
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