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§ 202 Dnr KS 2021/00456-6.0.2 

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 Ann-

Louise 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 Anna-

Maria 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 Parti Ja Nej Avstår 

Vicki Skure Eriksson C X   

Amanda Grönlund KD  X  

Jesper Brandberg L  X  

Anna Lundberg L  X  

Anna Thunell MP X   

Anna Hård af Segerstad M  X  

Marcus Jacobson M  X  

Elisabeth Unell M  X  

Emil Thessén -  X  

Solveig Nilsson S X   

Ann-Louise Molin Östling S X   

Anna Maria Romlid V X   

Staffan Jansson, ordförande S X   

Resultat  6 7  
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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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