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Kulturnämnden 

Delrapport samarbetsprojekt med studieförbunden 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att ta emot informationen om delrapport samarbetsprojekt med studieförbunden. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har fattat beslut om ett samarbetsprojekt med studieförbunden. 
Kulturförvaltningen har fått nämndens uppdrag att bjuda in de studieförbund som är 
verksamma i Uppsala kommun för att i dialog med dessa ta fram kriterier för satsningen. 
Nämnden har år 2015 avsatt 500 tkr för projektet. Förvaltningen fick även i uppdrag att 
återrapportera ärendet vid nämndens sammanträde i juni 2015. Förvaltningen återrapporterar 
det pågående arbetet med denna delrapport. 

Ärendet 

Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2015 avsatt 500 tkr till ett nytt 
samarbetsprojekt med studieförbunden som en satsning gentemot prioriterade målgrupper. 
Målet med satsningen är att tillsammans med studieförbunden skapa kultur- och 
fritidsaktiviteter och verksamhet i ytterstaden samt på landsbygden i Uppsala kommun. 
Nämnden vill samarbeta med studieförbunden för att de har breda kontaktytor och en tät 
infrastruktur vilket skapar förutsättningar för att åstadkomma mycket verksamhet med en liten 
insats. 
Kulturförvaltningen har fått nämndens uppdrag att bjuda in de studieförbund som är 
verksamma i Uppsala kommun för att i dialog med dessa ta fram kriterier för satsningen. 
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Förvaltningen fick även i uppdrag att återrapportera ärendet vid nämndens sammanträde i juni 
2015. 

Kulturförvaltningen lämnar härmed en delrapport från det pågående arbetet. Alla 
studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun samt länsbildningskonsulenten i 
Uppsala län har bjudits in till ett gemensamt möte den 3 juni 2015. Inför mötet har nämndens 
tidigare handling i ärendet innehållande bakgrundsbeskrivning och intentioner med satsningen 
delgivits alla inbjudna. Vid mötet kommer förvaltningens direktör samt ansvarig kulturstrateg 
att medverka. Förvaltningen vill även lämna kompletterande muntlig rapport vid nämndens 
sammaträde i juni efter mötet med studieförbunden. 

Förvaltningens avsikt är att riktlinjer tas fram i samverkan med studieförbunden innan 
sommaren för att verksamhet sedan ska kunna genomföras under hösten 2015. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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