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Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 
om bidrag till Esters musikverksamheter   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala 500 000 kronor i engångsbidrag 
för hösten 2020 gällande Esters musikverksamhet 

Sammanfattning 
I ärendet föreslås 500 0000 kronor i engångsbidrag till Studieförbundet Vuxenskolan till 
Esters musikverksamheter för hösten 2020. 

Ärendet 
Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med en ansökan om 500 000 kronor för att 
rädda Esters musikverksamheter.  Sedan 2007 bedriver Studieförbundet Vuxenskolan 
verksamheten, tidigare drevs Esters musikverksamheter av ABF. Verksamheten består 
av sju band, en kör, flera sånggrupper samt MING-musik (Musik Introduktion för 
Nybörjare i Grupp).  Verksamheten genomförs i Håga by och ungefär 100 personer från 
cirka 17 – 70 år med intellektuella funktionsnedsättningar deltar. Verksamheten är helt 
kostnadsfri för deltagarna.   

Kostnaden för verksamheten är cirka 1, 3 miljoner kronor per år, varav 
personalkostnaden uppgår till cirka en miljon kronor.  De tre ledarna (230 procent 
tjänstgöring) är idag uppsagda på grund av det rådande läget. 

Studieförbundet Vuxenskolan finansierar Esters musikverksamheter delvis genom stöd 
från region, stat och kommun samt med cirka en halv miljon kronor per år genom 
intäkter från lokaluthyrning och från avgiftsbelagda programverksamhet. Med 
anledning av covid-19 kommer Studieförbundet Vuxenskolan att gå miste om 
intäkterna och konsekvensen blir att verksamheten måste läggas ned om inte 
ytterligare medel kan tillskjutas.  
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Studieförbundet Vuxenskolan har ett stöd från kulturnämnden till sin verksamhet. Vid 
nämndens sammanträde 2020-06-11 föreslås att Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 
stöd för allmän studieförbundsverksamhet med 1 408 957 kronor samt 718 833 kronor 
för verksamhet inom kultur i våren. 2019 var stödet till kultur i vården 812 582 kronor 
och 37 procent (302 135 kronor) är kulturprogram och cirklar inom Esters 
musikverksamheter. 

Sedan mitten av mars i år äger ingen verksamhet rum på grund av covid-19. Om 
pandemin kvarstår i höst är ambitionen, att viss verksamhet kan anpassas till att 
genomföras i mindre grupper.   

Förvaltningen anser att verksamheten är viktig för målgruppen och bidrar till Uppsalas 
kulturliv, men vill också understryka att även andra angelägna verksamheter inom fler 
studieförbund har påverkats av covid-19. Det kan innebära att fler ansökningar om 
krisstöd till angelägna verksamheter inkommer till förvaltningen.  

Nämndens budget 2020 innehåller 500 000 kronor avsatta för ”Funkiskulturskola”. 
Ingen satsning har påbörjats inom budgetområdet. Kulturförvaltningen har inför 
hösten 2020 haft dialog med kulturskoleaktörer som finns i kommunen, och berörda 
parter har en återhållsam inställning till nysatsningar riktade till potentiella riskgrupper 
under pågående pandemi. 

Kulturförvaltningen föreslår att bidraget till Esters Musikverksamheter finansieras 
genom medel avsatta för ”Funkiskulturskola”. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens stab.  

Ekonomiska konsekvenser  

Stödet finansieras inom ramen för kulturnämndens budget för ”Funkiskulturskola ” 
2020 om 500 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-03 

Bilagor 1 Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör 
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