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Beslut - Svar på motion från (M) om att begränsa möjlighet till
fusk hos studieförbund
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra attsats bifalls.
3. Motionen tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
4. Motionens fjärde attsats bifalls.
Kommunstyrelsen för egen del:
Antal timmar en person maximalt kan delta i ett studieförbund ändras från
360 timmar till 480 timmar i ärendebeskrivningen.
Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S)
reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och 4 till förmån för AnnLouise Molin Östlings (S) förslag enligt följande:
”Vi socialdemokrater anser att folkbildning är viktigt. Vi värnar folkbildning
i allmänhet och studieförbundens verksamhet i synnerhet. Vi ser att de har en
nyckelroll i framför allt vuxna människors möjligheter till att skola eller
omskola sig.
De rutiner och system för utbetalning som kulturnämnden har ska
upprätthålla ett starkt förtroende för studieförbunden och deras verksamhet.
Det som Moderaterna föreslår i att-satserna i sin motion anser vi redan görs.
Därför tycker vi att tjänstemännens förslag till beslut är bra och reserverar
oss för de delar i beslutet som slutade med bifall.”
Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och 4 till
förmån för eget förslag.
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och
4 till förmån för eget förslag.
Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2
och 4 till förmån för eget förslag enligt följande:
”Den fria och frivilliga folkbildningen är viktig för att värna det öppna och
demokratiska samhället. Samtidigt är det viktigt att det finns
kontrollfunktioner som säkerställer att pengar inte går till odemokratiska
organisationer. Den kontrollfunktionen finns hos Folkbildningsrådet och
inom Länsbildningsförbundet. Centerpartiet anser att den verksamhet som
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utgör underlag för stöd redan är granskad av Folkbildningsrådet och av
studieförbundens egna granskningar. Ett system som nu också stärks upp
med Folkbildningsrådets föreslagna och redan vidtagna åtgärder samt
Riksrevisionens kommande granskning. Därför ska motionen inte bifallas
utan lämnas utan ytterligare åtgärd.”
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M),
sig mot beslutet avseende attsats 3 till förmån för Elisabeth Unells (M)
förslag.
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet
avseende attsats 3 till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Med anledning av uppmärksamheten i media kring utbrett fusk inom
studieförbundsverksamheten har (M) i en motion begärt att kulturnämnden
ska se över reglerna för bidrag till studieförbunden verksamma i Västerås.
Kulturnämnden har i sitt motionssvar hänvisat till åtgärder som pågår på
riksnivå. Folkbildningsrådet är den nationella instans som avgör vilka
studieförbund som är berättigade till bidrag och Västerås stad fördelar bidrag
till de förbund som är godkända av Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet har i sina riktlinjer från regeringen fått ett uppdrag att
redovisa vilka åtgärder som görs för att statsbidraget till studieförbunden
används enligt syftet. Detta har mynnat ut i ett åtgärdsprogram kring
förebyggande åtgärder, förstärkt kontroll och ett reformarbete av
statsbidragssystemet som presenterats i april 2021. Hittills har det resulterat i
att en person maximalt kan delta 360 timmar (480 studietimmar) i ett
studieförbund.
Kulturnämnden anser därmed att verksamheten redan är under granskning
och uppsikt av Folkbildningsrådet.
Med tanke på den omfattande granskning och åtgärder som pågår på
nationell nivå av de 10 studieförbundens verksamhet, samt att Västerås stad
grundar sina bidrag på förbund som är godkända nationellt ställer sig
stadsledningskontoret bakom kulturnämndens yttrande att dessa åtgärder är
tillräckliga och inte kräver ytterligare åtgärder på lokal nivå.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) yrkar bifall
till motionen i sin helhet.
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Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och Ann-Louise Molin
Östling (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med
ändringen att antal timmar en person maximalt kan delta i ett studieförbund
ändras från 360 timmar till 480 timmar i ärendebeskrivningen.
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till attsats 1, 2 och 4 i motionen och att
attsats 3 inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns ett ändringsyrkande från AnnaMaria Romlid (V) som gäller kommunstyrelsen för egen del. Ordföranden
låter kommunstyrelsen ta ställning till förslaget och finner att det bifalles.
Ordföranden föreslår därefter att beslut tas var attsats för sig i motionen.
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.
Avseende attsats 1 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna
Thunell (MP) med flera.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsatsen inte föranleder
någon ytterligare åtgärd. Votering begärs.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där ja står för föranleder ingen
ytterligare åtgärd och nej står för bifall till attsatsen. Kommunstyrelsen
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 6 röster för ja och 7 röster för
nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar att bifalla attsats 1.
Voteringstabell
Namn
Vicki Skure Eriksson
Amanda Grönlund
Jesper Brandberg
Anna Lundberg
Anna Thunell
Anna Hård af Segerstad
Marcus Jacobson
Elisabeth Unell
Emil Thessén
Solveig Nilsson
Ann-Louise Molin Östling
Anna Maria Romlid
Staffan Jansson, ordförande
Resultat
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Avseende attsats 2 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna
Thunell (MP) med flera.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsats 2.
Avseende attsats 3 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna
Thunell (MP) med flera.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsats 3 inte föranleder
någon ytterligare åtgärd.
Avseende attsats 4 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna
Thunell (MP) med flera.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsats 4.
Kopia till
Kulturnämnden
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NOWU]P[\Q^WYUPYÿZPUÿ̀PQaNTZbPOÿ]ÿLMNOPQRNcÿVWXOWQYMZYUPYÿbTQÿ]ÿ^WU_POÿ
^PNXWOTOÿdZÿUPYÿOdOTXTÿNWZZTYÿNO\UÿNdZÿURÿNaTÿ[\QUPXTNÿNOWU]P[\Q^WYUPYÿ
PZPXXTYcÿe\QUPXY]Y_PYÿNaPQÿWO][QRYÿUPYÿT`ÿaWXOWQYMZYUPYÿ^PNXWOTUPÿ
[\QUPXY]Y_NYfgaPXhÿUYQÿijklmjjilnhÿdgbÿMQÿ^TNPQTUÿoRÿ[\QP_RPYUPÿRQNÿ
]YQToodQOPQTUPÿ̀PQaNTZbPONN][[QdQYTÿNdZÿTXXTÿNOWU]P[\Q^WYUÿQToodQOPQTQÿ]Yÿ
O]XXÿpqrÿdgbÿNdZÿX]__PQÿO]XXÿ_QWYUÿ[\QÿedXa^]XUY]Y_NQRUPONÿ[\QUPXY]Y_ÿT`ÿ
NOTON^]UQT_cÿsPOÿadZZWYTXTÿNO\UPOÿ_PNÿNdZÿPOOÿadZoXPZPYOÿO]XXÿUPOÿ
NOTON^]UQT_ÿNOWU]P[\Q^WYUPYÿ[RQÿ[\QÿUPYÿ̀PQaNTZbPOÿNdZÿNOTOPYÿ_dUaMYOÿNaTÿ
X]__TÿO]XXÿ_QWYUÿ[\QÿNOTON^]UQT_POcÿÿ
tP_PQ]Y_PYÿTY_T`ÿ]ÿN]YTÿQ]aOX]YuPQÿO]XXÿedXa^]XUY]Y_NQRUPOÿ[\QÿijikÿTOOÿ
edXa^]XUY]Y_NQRUPOÿNPYTNOÿUPYÿkvÿToQ]Xÿijikÿ]ÿPYÿNMQNa]XUÿQToodQOÿNaWXXPÿ
QPUd`]NTÿ̀]UOT_YTÿdgbÿoXTYPQTUPÿRO_MQUPQÿ[\QÿTOOÿNMaPQNOMXXTÿTOOÿNOTON^]UQT_POÿ
O]XXÿNOWU]P[\Q^WYUPYÿTY`MYUNÿ[\Qÿ̀PQaNTZbPOÿNdZÿbTQÿPYÿNRUTYÿ]YQ]aOY]Y_ÿNdZÿ
T`NPNÿZPUÿNf[OPOÿZPUÿNOTOPYNÿNO\UÿO]XXÿ[dXa^]XUY]Y_PYcÿt]aNQP`]N]dYPYÿ
^PNXWOTUPÿUPYÿlÿToQ]XÿijikÿTOOÿ]YXPUTÿPYÿ_QTYNaY]Y_ÿT`ÿadYOQdXXPYÿdgbÿ
Woo[\XuY]Y_PYÿT`ÿNOTOPYNÿNO\UÿO]XXÿNOWU]P[\Q^WYUPYhÿPYÿ_QTYNaY]Y_ÿNdZÿ
`MXadZYTNÿT`ÿedXa^]XUY]Y_NQRUPOcÿÿ
edXa^]XUY]Y_NQRUPOÿXMZYTUPÿUPYÿknÿToQ]XÿijikÿPOOÿRO_MQUNoQd_QTZÿ]ÿQToodQOPYÿ
pOWU]P[\Q^WYUPYNÿ̀PQaNTZbPOwÿVdYOQdXXhÿOQTYNoTQPYNÿdgbÿa`TX]OPOcÿxO_MQUPQYTÿ
aTYÿUPXTNÿ]Yÿ]ÿOQPÿdZQRUPYwÿ[\QP^f__TYUPÿ]YNTONPQhÿ[\QNOMQaOÿadYOQdXXÿdgbÿPOOÿ
[QTZRONf[OTYUPÿQP[dQZTQ^POPÿT`ÿNOTON^]UQT_NNfNOPZPOcÿyOOÿPzPZoPXÿoRÿPYÿ
NRUTYÿRO_MQUÿMQÿT{{ÿ}~ÿÿ ÿÿ~ÿ~{ÿ~{ÿ
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VWXOWQWONadOOPOÿbTQÿ^PbTYUXTOÿ[QR_TYÿdZÿ_QTYNaY]Y_ÿT`ÿNOWU]P[\Q^WYUPYNÿ
`PQaNTZbPOÿ]ÿ^POMYaTYUPOÿoRÿPYÿQTUÿZdO]dYNfQaTYUPYÿNdZÿbTYUXTQÿdZÿ
[\QUPXY]Y_ÿT`ÿ^]UQT_ÿdgbÿWoo[\XuY]Y_ÿT`ÿZPUPXÿO]XXÿ[dXa^]XUY]Y_PYÿXMZYTOÿUPYÿ
iiÿToQ]Xÿijikcÿÿ^POMYaTYUPOÿ_\QÿUPÿPYÿbMY`]NY]Y_ÿO]XXÿoR_RPYUPÿTQ^POPÿdgbÿ
t]aNQP`]N]dYPYNÿ^PNXWOTUPÿ_QTYNaY]Y_ÿT`ÿNOWU]P[\Q^WYUPYNÿadYOQdXXÿdgbÿ
Woo[\XuY]Y_ÿT`ÿNOTOPYNÿNO\UÿO]XXÿNOWU]P[\Q^WYUPYcÿÿ
pOTUPYNÿWO_RY_oWYaOÿMQÿTOOÿUPYÿ̀PQaNTZbPOÿNdZÿWO_\QÿWYUPQXT_ÿ[\QÿNO\Uÿ
QPUTYÿMQÿ_QTYNaTUÿdgbÿ_dUaMYUÿ̀]TÿedXa^]XUY]Y_NQRUPOÿdgbÿNOWU]P[\Q^WYUPYNÿ
P_YTÿ_QTYNaY]Y_TQcÿyOOÿNfNOPZÿNdZÿYWÿdgaNRÿNOMQaNÿWooÿZPUÿ
edXa^]XUY]Y_NQRUPOÿ[\QPNXT_YTÿdgbÿQPUTYÿ̀]UOT_YTÿRO_MQUPQÿNTZOÿ
t]aNQP`]N]dYPYNÿadZZTYUPÿ_QTYNaY]Y_cÿVWXOWQYMZYUPYÿ[\XuPQÿ
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