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Gemensam överenskommelse mellan studieförbunden för 
samarbeten med föreningar och andra samverkansparter 
 

Detta dokument är ett tillägg till Studieförbundens gemensamma överenskommelse 

om anordnarskap, för att skapa tydlighet kring vad som gäller vid verksamhet ihop 
med föreningar och andra samverkansparter. Överenskommelsen ska skapa trygghet 
i arbetet och stärka folkbildningsarbete som sker tillsammans med andra. 
 
Granskning och uppföljning 
All samverkan bör inledas med en analys och bedömning av om och hur samverkan 
ska ske. I studieförbundens årliga egenkontroll och internkontroll bör 
samarbetsparter med mycket verksamhet, många deltagare och höga 
kostnadsersättningar noggrant granskas och följas upp. I riskutsatt verksamhet ska 
studieförbunden ha extra stark restriktivitet med kostnadsersättningar och följa 
strikta rutiner för att förebygga, identifiera och motverka oegentligheter. 

Obligatorisk uppföljning med minst ett oanmält besök per år hos samverkansparter 
med mycket verksamhet, många deltagare och höga kostnadsersättningar. 

 
Dokumentation 
Alla studieförbund ska dokumentera sin samverkan med föreningar och andra 
samverkansparter. En samverkanspart kan endast samarbeta med ett studieförbund 
på samma ort. Studieförbund kan samverka med varandra. 
 
Dokumentationen ska innehålla information om: 
 
Föreningar och andra juridiska personer 

- Ansvarig kontaktperson med kontaktuppgifter, föreningars 
organisationsnummer, registreringsbevis, senaste årsmötesprotokoll, styrelse, 
stadgar, verksamhetsplan samt bankgiro kopplat till organisationsnummer.  

 
Lokaler 

- En lokal ska vara lämpad för planerad verksamhet och i förväg godkännas av 
anställd på studieförbund.  

- Kostnadsersättningar för hyra av privatbostäder ej tillåten.  
- Kostnadsersättning för lokalhyra ska vara relaterad till verksamhetens 

omfattning. 
 



2 
 

 
Ekonomihantering 

- Studieförbunden ska undvika kostnadsersättningar genom att ta större eget 
ansvar för inköp av material, utrustning etc. Kostnadsersättningar kan enbart 
gå till folkbildningsverksamhet. 

- Aldrig godkänna ersättning för personliga levnadskostnader, dvs kostnader 
som kan kopplas till privatekonomi.  

- Kräva originalkvitton och fakturaunderlag från föreningar och 
samarbetsparter som genomför mycket verksamhet, har många deltagare och 
höga kostnadsersättningar.  

 
Jäv 

- Vid risk för jäv mellan anställd och samverkanspart, ska alltid annan anställd 
på studieförbundet granska samt godkänna samarbetet och 
kostnadsersättningar.  
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