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§147 Dnr KUN 1809347-

Val av justerare

Beslut
Ibrahim Onar (KD)utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§148 Dnr KUN 1809348-

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut
1. Föredragningslistan godkänns.

2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslista och offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.

Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-26

7(28)

§149 Dnr KUN 2021/00021-7.0.2

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivnmg
Redovisning av delegationsbeslut anmälda till Kulturnämnden under 
perioden 2021-06-21 till 2021-08-18.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§150 Dnr KUN 2021/00022-7.0

Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisningen av inkomna remisser och skrivelser perioden 021-06-21 till 
2021-08-18.

Justerandés signatur Utdraesbestvrkande
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§151 Dnr KUN 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar 

Beslut
Information förklaras mottaget.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson direktor stadsarkivet informerar nämnden om stadsarkivet 
verksamhet

Stadsarkivet varit öppet under sommar, forskarteamet varit bemannat fortsätt 
arbete med processkartläggning.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§152 Dnr KUN 2021/00004-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar 

Beslut
Information förklaras mottaget.

Ärendebeskrivning
Nicklas Lindberg verksamhetschef kultur informerar nämnden om 
förvaltningens verksamhet under sommar.

JusteraneHfe stenatur Utdraesbestyrkande
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§153 Dnr KUN 2021/00294-7.3.1

Beslut - Konstprogram Oxbacken 

Beslut
Nämnden antar konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning Oxbacken” 
daterat 2021-08-18.

Ärendebeskrivning
Oxbacken centrum kommer att genomgå en utveckling som inkluderar nya 
bostäder, ett nytt parkeringshus, gröna ytor och ett torg. Parkeringshuset 
öppnar upp mot en torgyta och har två inglasade trapphus som är väl synliga 
på håll i flertalet riktningar. I konstprogrammet definieras ramarna för ett 
konstnärligt gestaltningsuppdrag särskilt utformat för Oxbacken.

Konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning Oxbacken” sammanfattar det 
konstprojekt som har till uppgift att genomföra en (1) samtida platsspecifik 
konstnärlig gestaltning för den nya parkeringsanläggningen P-hus Oxen. 
Utgångspunkt för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är platsens, 
områdets unika förutsättningar. Platsen för den konstnärliga gestaltningen är 
de två väggytor som sträcker sig över fem våningsplan i de inglasade 
trapphusen. Trapphusen och konsten är upplysta dygnet runt. Den 
konstnärliga gestaltningen blir därmed synlig både för de som nyttjar 
parkeringshuset och de som vistas på torget, eller passerar förbi.

Syftet med den offentliga konsten är att den ska vara en integrerad del i 
stadens utveckling och bidra till upplevelsen av den gemensamma miljön. 
Genom projektet förstärks samspelet mellan arkitektur och torgyta. En 
platsspecifik konstnärlig gestaltning med ett samtida verk för vägg bidrar 
även till en breddad mångfald av uttryck i Västerås stads offentliga 
konstsamling. Konsten blir en del av Oxbacken centrums nya identitet.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerande» sienatur Utdraesbestvrkande
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§154 Dnr KUN 2021/00146-1.3.7

Beslut - E-förslag - Staty i Irsta centrum

Beslut
Ärendet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag har inkommit gällande ett nytt offentligt konstverk i form av en 
staty eller byst föreställande Hakon Swenson, IC A-koncernens grundare, för 
placering i Irsta centrum. Konstverket ska uppmärksamma att Swenson växte 
upp Irsta och därigenom skapa en historisk och lokal anknytning till bygden. 
(E-förslag ”Staty, Irsta centrum”, rapportnr: EF20200103)

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Ärendet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Yrkanden
Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§155 Dnr KUN 2020/00308-1.2.3

Beslut - Avsluta tillsynsärende med anledning av dispensärende 
med ärendenummer 2018/00313 (anläggande av 
handelsträdgård) inom kulturreservatet Gäddeholm

Beslut
Tillsynsärende 2020/00308 avslutas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av inkomna klagomål rörande dispensärende 2018/00313 
under sommaren 2020 tog kulturnämnden, med stöd i 26 kapitlet 
miljöbalken, ett beslut om att inleda tillsyn i ärendet. Under hösten 2020 och 
våren 2021 har förvaltningen fört en dialog med Västerås trädgårdsservice 
som driver handelsträdgården och markägaren Gäddeholms AB i syfte att nå 
fram till en rättelse för grusytan söder om trädgårdsanläggningen som skulle 
kunna vara förenlig med lämnad dispens och godtagbar i förhållande till 
kulturreservatets övergripande syfte och bestämmelser. Den 30 april 2021 
kallade Västerås trädgårdsservice Västerås stad och Gäddeholms AB till ett 
platsbesök för att gå igenom vidtagen rättelse på platsen. Plantering av 
tidigare grusade ytor redovisades till förvaltningen den 25 juli 2021. 
Åtgärderna som Västerås trädgårdsservice har vidtagit för att åstadkomma 
rättelse bedömer förvaltningen som tillräckliga i förhållande till 
kulturnämndens lämnade dispens och kulturreservatets syfte och 
bestämmelser. Förvaltningens bedömning är därför att tillsynsärendet med 
diarienummer 2020/00308 kan avslutas.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Tillsynsärende 2020/00308 avslutas.

Yrkanden
Markus Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Västerås trädgårdsservice, Flelene Johansson 

Gäddeholms AB Mikael Gunther

Justerande signatur Utdragsbestyrkande
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§156 Dnr KUN 2021/00178-1.7.1

Beslut - Remiss för motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten

Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 
daterat 2021-06-04 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Reservation
”Särskild yttrande från C

Då driftstödet avser just driften och medfmasiering ges vid en beviljad 
ansökan hos Boverket för att kunna göra en omfattande 
investering/renovering, så är det av väsentlig betydelse att möjlighet för 
årligt kommunalt ekonomiskt grunstöd ska finnas oavsett eventuellt beviljat 
boverkstöd.

Mikael Palmqvist (c)

Birgitta Olsson (c)

” Särskildyttrande från Markus Lindgren (MP)

Ärendet på dagens sammanträde berör endast en mindre justering av en 
formulering i det regelverk som nämnden antog för en tid sedan efter en 
rigorös process och samverkan med representant för berörda parter. Skälet 
var att regelverket innehöll ett syftningsfel som hade kunnat leda till en 
snålare tillämpning av stödet än vad nämnden avsett. Det är således mycket 
förvånande att Centerpartiet i sitt särskilda yttrande ger uttryck för önskemål 
om en betydligt större revidering av regelverket, trots tidigare 
ställningstagande.
Markus Lindgren (MP)”

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås 
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten.

Stadsledningskontoret föreslår i ett tidigare svar att motionen avslås mot 
bakgrund av att det inte bedöms vara en fråga för Västerås stad att på egen 
hand införa en minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten och 
att flera initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser därmed att ställa sig bakom det 
av stadsledningen ovan angivna svar gällande nämnda motion.

Justerandos signatur Utdragsbestvrkande
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Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 
daterat 2021-06-04 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) och Mikael Palmqvist (C) yrkar bifall till 
förvaltningen förslag till beslut, båda inkommer med ett särskildyttrande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§157 Dnr KUN 2021/00247-7.3.2

Beslut - Revidering av Regelverk för stöd till samlingslokaler 

Beslut
Kulturnämnden beslutar att revidera Regelverket för stöd till samlingslokaler 
enligt förvaltningens förslag

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår en revidering av regelverket för stöd till 
samlingslokaler. Vid en ansökan om driftstöd från Sevalla 
bygdegårdsförening gjorde förvaltningen följande tillämpning. Sevalla 
bygdegårdsförening sökte grundstödet inom driftstöd på 50 000 kr för 2021 
men sökte också, samt fick beviljat, ett medfmansieringsintyg för en ansökan 
de skickade till Boverket. Enligt nuvarande formulering i regelverket innebär 
det att föreningen inte kan beviljas grundstödet på 50 000 kr för driften av 
bygdegården. Något som drabbade föreningen extra hårt i år på grund att 
covidl9-pandemin då föreningen inte har samma intäkter som vanligt genom 
uthyrning av lokalen och genomförande av arrangemang. Sevalla 
bygdegårdsförening fick besked i juni om avslag på sin ansökan till Boverket 
varpå förvaltningen beviljade ett grundstöd inom driftsstödet efter att ärendet 
diskuterats på arbetsutskottet.

Förvaltningen vill kunna bevilja driftstöd till förening som fått avslag på sin 
ansökan från Boverket, nuvarande formulering stryker alla möjligheter för 
stöd utöver medfinansieringen vilket gör att föreningar som får avslag från 
Boverket helt står utan stöd för sin samlingslokal det året.

Förvaltningens föreslag på revidering i regelverket

Nuvarande text

Driftstöd kan ej sökas och erhållas för samma år staden utfärdat ett 

medfmansieringsintyg för ansökan till Boverket.

Förslag på uppdatering av texten till:

Driftstöd kan ej erhållas samma år som staden medfmansierar ett projekt 
som beviljats stöd av Boverket.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Karin Engelholm

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§158 Dnr KUN 2021/00208-7.5.2

Beslut - Ansökan om komplettering av verksamhetsstöd med 
anledning av Covid19-pandemin

Beslut
- Kulturnämnden beslutar att bevilja ytterligare 5000 kr i verksamhetsstöd 
2021 till Västerås Konstnärsförening

Ärendebeskrivning
Under våren har förvaltningen via kontakt på föreningslivet och LÖKen 
samordnare uppmärksammats på att det funnits en oro för föreningslivets 
möjligheter att exempelvis behålla sin föreningslokal eller fortsätta driva 
föreningen. Detta på grund av påverkad verksamhet och då uteblivna intäkter 
med anledning av Covidl9-pandemin som i sin tur gjort att föreningen inte 
kunnat betala sina fasta kostnader. Som en åtgärd på detta har de ideella 
föreningarna givits möjlighet att inkomma med ansökan om kompletterade 
verksamhetsstöd för 2021 för prövning i nämnden.

Västerås konstnärsförening skickade därför en ansökan om stöd på 5242 kr 
som komplettering till redan beviljat verksamhetsstöd 2021 via blanketten 
för projekt och arrangemangsstöd. Förvaltningen har tittar på ansökan och 
bedömer att det är rimligt att bevilja föreningen det sökta stödet utifrån att 
föreningen:

* redan erhållit verksamhetsstöd 2021 och därför på så sätt redan är 
kvalificerad för stöd

* i ansökan kunnat visa att de på grund av förlorande intäkter under 
Covidl9-pandemin inte kan betala för de fasta kostnader föreningen 
fortfarande har som i sin tur gör att det är hot om uppsägning av lokal eller 
till och med nedläggning av föreningen

* har styrkt dessa fasta kostnader med exempelvis fakturor eller hyresavtal

* i ansökan också visat att de kommer använda beviljat stöd och tillgängliga 
besparingar för att försöka lösa sin ekonomiska situation under 2021 men att 
det inte räcker

* inte har sökt ett stöd för verksamhet utan för fasta kostnader

Västerås konstnärsförening har sedan tidigare beviljats ett verksamhetsstöd 
på 110 000 kr och en komplettering innebär ett totalt verksamhetsstöd på 
115 000 kr för 2021 som då ska följas upp via årshandlingar.

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Västerås konstnärsföreningen 
5000 kr och att stödet betalas från potten för projekt och arrangemangsstöd.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Karin Engelholm

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§159 Dnr KUN 2021/00301-7.5.2

Beslut-Tillfälligt regelverk gällande komplettering av 
verksamhetsstöd med anledning av Covid19-pandemin under 
2021

Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta ett tillfälligt regelverk gällande 
komplettering av verksamhetsstöd med anledning av Covidl9-pandemin 
under 2021

Ärendebeskrivning
För att på ett effektivt sätt kunna hantera ansökningar om en komplettering 
till verksamhetsstödet 2021 föreslår förvaltningen att nämnden fattar ett 
beslut om ett tillfälligt regelverk som ger föreningarna möjlighet att söka en 
komplettering av verksamhetsstöd med anledning av Covidl9-pandemin 
under 2021.

Det tillfälliga regelverket som förvaltningen föreslår är följande

1. De föreningar som kan söka ett kompletterande verksamhetsstöd är 
föreningar som:

- redan erhållit verksamhetsstöd 2021 och därför på så sätt redan är 
kvalificerad för stöd

- i ansökan kunnat visa att de på grund av förlorande intäkter under Covidl9- 
pandemin inte kan betala för de fasta kostnader föreningen fortfarande har 
som i sin tur gör att det är hot om uppsägning av lokal eller till och med 
nedläggning av föreningen

- har styrkt dessa fasta kostnader med exempelvis fakturor eller hyresavtal

- i ansökan också visar att de redan använt eller kommer att använda redan 
beviljat stöd och tillgängliga besparingar för att försöka lösa sin ekonomiska 
situation men att det inte räcker

2. Stödet ska inte användas till verksamhet utan till de fasta kostnader 
föreningen redovisar i sin ansökan

3. Föreningar söker via ansökningsblanketten för projekt och 
arrangemangsstöd och beviljat stöd belastar potten för projekt och 
arrangemangsstöd

4. Beviljat stöd ska redovisas i samband övrigt redan beviljat 
verksamhetsstöd genom årshandlingar.

5. Beslut om ett kompletterande verksamhetsstöd behandlas av samordnare 
utifrån samma delegation som gäller för projekt och arrangemangsstöd.

6. Det tillfälliga regelverket gäller under 2021, sista dagen att ansöka om ett 
kompletterande verksamhetsstöd är den 15/10 2021.

Justerandes sienaturA Utdraesbestvrkande
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Yrkanden
Markus Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Karin Engelholm

Utdra esbestvrkande
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§160 Dnr KUN 2021/00292-7.0.2

Överläggning - Rutin för uppföljning och granskning av stöd till 
kultur och fritidsföreningar

Beslut
Överläggning förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Som en del i arbetet med översynen av föreningsstödet 2021 ser 
förvaltningen ett behov av en beslutad rutin för uppföljning och redovisning 
av stöd samt stickprovskontroll gällande kultur och fritidsföreningar. Dels 
med syfte att tydliggöra och förbättra den interna processen, dels för att 
förtydliga och skapa en transparant process gentemot föreningslivet. Samt 
också för att möta de rekommendationer som PWC ger i rapporten 
Kartläggning och juridisk analys avseende föreningsstöd Kultur-, idrotts- 
och fritidsförvaltningen i Västerås stad.

I framskrivandet av föreslagen rutin har följande tagits i beaktande

För att bidragsgivningen till föreningslivet ska vila på tillit och ett 
ömsesidigt förtroende är det viktigt att en rutin för uppföljning och kontroll 
upplevs relevant och att processen i sig är transparant.

Föreningar som beviljas stöd av kulturnämnden har vid någon tidpunkt redan 
kontrollerats och godkänts för att kunna bli en bidragsberättigad förening.

PWC ger i sin rapport till förvaltningen och nämnden rekommendationen att 
utforma systematiska stickprovskontroller av bidragsberättigade föreningar 
avseende ifall de fortfarande uppfyller kraven enligt gällande riktlinjer, i 
syfte att stärka den interna kontrollen. PWC skriver också att just formen 
bidrag innebär medel som ges utan krav på motprestation men att 
bidragsgivaren önskar en redovisning av hur pengarna har använts i ett 
projekt eller liknade inte räknas som motprestation. Uppföljningen och 
redovisningen blir då ett underlag för beslut om eventuellt fortsatt bidrag.

I Demokrativillkoret - Vägledning för handläggare SOU 2019:35 står det att 
genom dialog och samtal med föreningar kan eventuella frågeställningar 
kring uppställda villkor lösas och med en sådan ordning kan bidragsgivare 
och föreningar bygga upp tillit och ömsesidigt förtroende. Vägledningen 
säger också att ambitionsnivån i granskningen ska ställas mot bidragets 
storlek och tillgängliga resurser samt att en omfattande granskning av 
samtliga ansökande organisationer kan upplevas som en onödig inskränkning 
av organisationers oberoende och självständighet.

Dialog har också förts med civilsamhälles samordnare för den lokala 
överenskommelsen för att få ett föreningsperspektiv på förslaget.

Förvaltningens förslag på rutin i dokument daterat 2021-08-03

Utdraesbestvrkande
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Den rutin som nu dokumenteras skriftligen är till största del den som 
förvaltningen tillämpat de senaste åren och den som fanns vid tiden för 
kartläggningen som genomfördes av PWC. I rapporten skriver PWC att 
graden av uppföljning bör basera sig på risk och väsentlighet och att deras 
uppfattning är att den nuvarande rutinen för uppföljningen är tillräcklig 
utifrån detta perspektiv. Samt att de rekommenderar att det utformas en rutin 
för systematiska stickprovskontroller. Ett förslag på rutin för systematiska 
stickprovskontroller har därför skrivits fram. Rutinen har också 
kompletterats med hur resultat från uppföljningen ska återrapporterats till 
kulturnämnden.

Förvaltningen har för avsikt att lägga fram ett förslag till beslut på en rutin 
för uppföljning av föreningsstödet till kultur och fritidsföreningar på 
nämnden i september. Detta för att en beslutad mtin ska kunna 
kommuniceras ut till föreningarna innan sista ansökningsdag för 
verksamhetsstödet 2022.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Karin Engelholm

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§161 Dnr KUN 2021/00221-7.5.3

Överläggning - Revidering av tillämpningsanvisningar för 
bedömning av ansökningar till kulturstipendier

Beslut
Överläggning förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Nuvarande ”Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till 
kulturstipendier” uppdaterades senast i oktober 2016. Med syftet att ta fram 
ett tydligare och bättre strukturerat dokument för vägledning vid ansökan 
och vid bedömning av ansökan till Västerås stads kulturstipendier har 
förvaltigen skrivit fram ett nytt förslag i dokument daterat 2021-06-08. Det 
nya förslaget har arbetats fram tillsammans med de jurysekreterare som 
deltog i arbetet med att bedöma ansökningarna för kulturstipendierna 2021.

De förändringar som föreslås innebär en omstrukturering av informationen i 
dokumentet för att det ska bli tydligare, samt att vissa punkter formulerats 
om för att bli lättare att förstå. Viss överflödig text har också strukits, samt 
att förslaget också innebär att dokumentet döpts om från 
Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till kulturstipendier 
till Riktlinjer för bedömning av ansökan om kulturstipendium.

Förvaltningen har för avsikt att föreslå en revidering av 
”Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till 
kulturstipendier” i enlighet med förslaget i dokumentet ”Riktlinjer för 
bedömning av ansökan om kulturstipendium” daterat 2021-06-08

Yrkanden
Markus Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Karin Engelholm

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Information - Mottagen donation av konst till Kajstaden 

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

§ 162 Dnr KUN 2018/00050-7.3.3

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg verksamhetschef kultur informerar nämnden om konstnärlig 
gestaltning för Kaj staden.

Justerandes signatur

A
Utdragsbestvrkande
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§163 Dnr KUN 2021/00278-7.5.2

Information AU tagna beslut - Ansökan om projektstöd - 
Konsthallsverksamheten - Västerås konstnärsförening

Beslut
Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Ordförande Markus Lindgren (MP) informerar nämnden om tagna beslut vid 
senaste AU sammanträde avseende Västerås konstnärsföreningen ansökan.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§164 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet 

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Är endeb eskrivning
Ingen ytterligare information.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§165 Dnr KUN 2021/00006-1.3.3

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg verksamhetschef kultur informerar nämnden om 
kulturensverksamhet.

Karin Nordström strateg kultur informerar nämnden om appen mitt Västerås.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor.

§166 Dnr KUN 1813198-

Utdraasbestvrkande


