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Svar på nämndinitiativ från Uppsala-Alliansen 
om stöd till studieförbund 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta  

1. att bifalla initiativet från Uppsala -Alliansen  

2. att stöd till studieförbunden fattas av nämnden senast på sammanträdet i juni 

3. att uppdra åt kulturförvaltningen att meddela studieförbunden att årets stöd 
utbetalas senast 1 juli.  

 

 

Sammanfattning 
Uppsala-Alliansen har i en skrivelse föreslagit att den beslutade delegationsordningen 
när det gäller beslut om Stöd till studieförbunden inte ska gälla. Uppsala-Alliansen 
framför att ”I avvaktan på ett klargörande av förhållanden rörande Ibn Rushd bör 
beslut kunna fattas av nämnden i särskild ordning”. 

Ärendet 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut om stöd till studieförbunden för år 
2020 senast vid nämndens sammanträde i juni. Sista dag för studieförbunden att 
redovisa tidigare verksamhet är den 30 april. Därefter gör Uppsala Läns 
Bildningsförbund en uträkning av respektive studieförbunds stöd.  Förslaget att 
nämnden ska ta beslut om stöd till studieförbunden innebär att utbetalningen inte kan 
ske under maj månad, enligt de fastställda riktlinjerna för stöd till studieförbunden. 

Kulturnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden 2020-02-19 KTN-2019-00809 
  
Handläggare:  
Agneta Olofsson 
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Ekonomiska konsekvenser 

Stöd till studieförbunden finns avsatta i nämndens budget för 2020. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-19  
2. Skrivelse från Uppsala-Alliansen 2019-11-06 

 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör 

 

 



Nämndinitiativ KTN 2019-11-06 
 
 
 

Uppsala-Alliansen 
 
Enligt uppgift kommer regionens kulturnämnd inte bevilja IBn Rushd något 
verksamhetsbidrag för det kommande året. Beslutet baseras enligt uppgift till stor del på 
Folkbildningsrådets egen utredning om Ibn Rushd.  
 
I debatten har t ex Magnus Ranstorp ifrågasatt hur Folkbildningsrådet hanterar de statliga 
bidragen, särskilt med hänsyn till Ibn Rushd. Han refererar till Riksrevisionen och 
Statskontoret och som haft synpunkter på Folkbildningsförbundets myndighetsliknande 
uppgifter rörande tilldelning av resurser och redovisningen av dessa.  
 
I detta läge bör inte den nu givna delegationen till kulturkontoret gälla för tilldelning av 
resurser till Ibn Rushd. I avvaktan på ett klargörande av förhållanden rörande Ibn Rushd bör 
beslut kunna fattas av nämnden i särskild ordning.  
 
 
 
 
 
Sarah Havneraas (KD) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Olle Romlin (C) 
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