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§ 57
Omfördelning av bidrag till studieförbund (KN 2020.063)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
 
kulturnämnden beslutar att omfördela studieförbundens bidrag för studiecirkelverksamhet till 
hyresbidrag för föreningsverksamhet i Disponentvillan, Åby gata 3 i Vallentuna. Detta 
beslutas under förutsättning att lokalsamarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen för 
Öppen förskola genomförs i Disponentvillan.
 
Reservationer
Pär Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har under år 2020 sagt upp hyran av Disponentvillan på Åby 
gata 3 i Vallentuna. Disponentvillan är en kulturminnesmärkt byggnad i centrala Vallentuna 
nära Roslagsbanans station. I villan bedrivs kulturverksamhet av ett drygt tiotal aktörer. Dessa 
aktörer har själva ingen möjlighet att ta över hyreskontraktet och betala full hyra för huset och 
för att dessa kulturgrupper och föreningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet ser 
kulturförvaltningen en möjlig väg att stötta hyran av villan genom att omfördela 
cirkelbidraget för studieförbunden.

Kommunens Öppna förskola vill använda sig av Disponentvillans nedre plan för sin 
verksamhet dagtid under vardagar och genom denna samfinansiering skulle cirkelbidragen 
täcka resterande hyresbelopp. Anslaget för Bidrag till studieförbundens cirkelverksamhet är 
150 000 kr.

Yrkanden
Pär Elfström (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag.
 
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), föreslår att Pär Elfströms (S) yrkande ställs mot hennes 
eget yrkande. Beslutsgången godkänns av kulturnämndens arbetsutskott.
 
Ordförande, Helena Klange (KD), ställer Pär Elfströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget yrkande.
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Tjänsteskrivelse

Omfördelning av bidrag till 
studieförbund

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att omfördela studieförbundens bidrag för 
studiecirkelverksamhet till hyresbidrag för föreningsverksamhet i Disponentvillan, 
Åby gata 3 i Vallentuna. Detta beslutas under förutsättning att lokalsamarbetet med 
barn- och ungdomsförvaltningen för Öppen förskola genomförs i Disponentvillan.

Sammanfattning av ärendet
Studieförbundet Vuxenskolan har under år 2020 sagt upp hyran av Disponentvillan 
på Åby gata 3 i Vallentuna. Disponentvillan är en kulturminnesmärkt byggnad i 
centrala Vallentuna nära Roslagsbanans station. I villan bedrivs kulturverksamhet av 
ett drygt tiotal aktörer. Dessa aktörer har själva ingen möjlighet att ta över 
hyreskontraktet och betala full hyra för huset och för att dessa kulturgrupper och 
föreningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet ser kulturförvaltningen en möjlig 
väg att stötta hyran av villan genom att omfördela cirkelbidraget för studieförbunden. 

Kommunens Öppna förskola vill använda sig av Disponentvillans nedre plan för sin 
verksamhet dagtid under vardagar och genom denna samfinansiering skulle 
cirkelbidragen täcka resterande hyresbelopp. Anslaget för Bidrag till 
studieförbundens cirkelverksamhet är 150 000 kr.

Bakgrund
De verksamheter som finns i Disponentvillan idag är; Löv & Knaver (Nyckelharpa 
Ensamble), Vävarna (Hantverk & Konst), Karins målare (konst), Enradersakademien 
(musik), Släktforskningsgruppen, Måndagsmålarna (konst), Uppstråkarna (musik), 
Vallentuna Jazzgrupp, Vedic Art (konst), Fria Brodöser (handarbete), Snedremsorna 
(lapptäcksteknik), Färglådan och Konst i Roslagen (konst). Dessutom hyr SPF 
Seniorerna Vallentuna, Liberalerna och Miljöpartiet Vallentuna rum i villan för sina 
möten.

Kulturförvaltningen bjöd in till en dialog om Disponentvillan i oktober. Inbjudna var 
studieförbunden, de berörda kulturverksamheterna i Disponentvillan och övriga 
intresserade kulturföreningar och kulturgrupper. Intresset för att hitta lösningar för 
fortsatt verksamhet var stort. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör i huvudsak vuxen verksamhet. Att inhämta synpunkter 
gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang. 
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På sikt finns dock möjlighet att vissa verksamheter breddar sig mot barn och unga 
eller att nya föreningar eller studiecirklar med målgrupp barn- och unga etablerar sig 
i villan. 

Anders Dahlgren Charlotta Burlin
Enhetschef kulturen Kultursekreterare
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