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Kulturnämnden 

Verksamhetsbidrag 2016 till Studiefrämjandets kulturskola 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att fastställa ersättningen till Studiefrämjandet i Uppsala län för 
Studiefrämjandets kulturskola till 1 051 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren  2016, efter antagande av riktlinjer för stöd 
till barn och ungas fria tid och i dialog med Studiefrämjandet, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet. Överenskommelsen ska 
reglera verksamhet och ersättning och ta höjd för de elever som ansluter från 
Studiefrämjandets upphandlade musikskola inför höststerminen 2016. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandets kulturskola har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 
2011-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, 
BUN-2014-1577. Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Till avtalet finns 
uppdragsbeskrivning och utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning regleras. Avtalsersättningen avser 
fritids- och kulturverksamhet vid Studiefrämjandets kulturskola. Uppdraget har redovisats 
årligen till nämnden. 

Ersättningen till Studiefrämjandets kulturskola fastställs för år 2016 till 1 051 tkr vilket 
motsvarar en uppräkning mot föregående år med 2 %. 
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2015-06-30 går det avtal ut som reglerar den volym musikskolelever studiefrämjandet tog 
över i och med upphandlingen av den kommunala musikskolans kö. Dessa elever beslutade 
kulturnämnden 2015-06-11 skulle överföras till Studiefrämjandets kulturskola inom ramen för 
avtal om kulturskola. 

Förvaltningen planerar att under våren 2016 skriva fram en ny överenskommelse som reglerar 
verksamhet och ersättning för Studiefrämjandets kulturskola inkl. de överförda eleverna. 
Denna överenskommelse bör skrivas så att den kan gälla fram till att en ny kulturskola har 
tagit faun och finns på plats. Fram till att en överenskommelse om verksamhetsbeskrivning 
finns antagen i nämnden gäller tidigare avtal från barn- och ungdomsnämnden. Föreningen 
har blivit informerad om detta. 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: Avtal Studiefrämjandets kulturskola 2011-2014 
Uppdragsbeskrivning 2011-2014 
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