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§103 Dnr KUN 1809347-

Val av justerare

Beslut
Maria Ringström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Är en d eb eskrivning
Maria Ringström (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§104 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.
En viss omdisposition av ärendenas ordning sker under mötet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut anmälda till Kulturnämnden under 
perioden 2021-04-21 till 2021-05-19.

§ 105 Dnr KUN 2021/00021-7.0.2

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§106 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 2021-04-21 till 
2021-05-19.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§107 Dnr KUN 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om fortsatt 
distansschema i verksamheten fram till hösten, sommarbemanningen är klar, 
utlämningar sker så lång som möjligt digitalt, forskarbesök bokas fortfarande 
in och den nya bilddatabasen är igång.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§108 Dnr KUN 2021/00004-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar om fortsatt stabilt läge i förvaltningen avseende covid-19, 
verksamheterna har gjort ett stort arbete under pandemin med att ställa om 
men man ser ändå utmaningar avseende kvalitet i verksamhet när det 
kommer till arbetet med barn och unga. Från och med 1 juni är det bara de 
nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gäller då 
Västmanland inte kommer att förlänga sina regionala restriktioner som det 
ser ut nu. Planeringen för avgiftsfria och smittosäkra sommarlovsaktiviteter 
är i full gång och förvaltningen kommer dessutom att ta in 140 
sommararbetande ungdomar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-27

11 (33)

§109 Dnr KUN 2021/00174-7.3.1

Beslut - Skissuppdrag till konstnär för konstnärlig gestaltning 
Rudbeckianska gymnasiet 400 år

Beslut
Skissuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år” 
om 80 000 kr tilldelas konstnären NN.

Särskilt yttrande
Maria Ringström, Jörgen Andersson (M) inkommer med särskilt yttrande:
”Vi Moderater anser det högst beklagansvärt att nämnden i detta ärende 
frångår handlingsprogram för offentlig konst genom att begränsa urval att 
omfatta endast en (1) konstnär och därefter direktupphandla skissuppdrag 
från densamma genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 
Ett beslut som exkluderar lokala fria kulturskapare.”

Ärendebeskrivning
Västerås stads strategiska projekt ”Rudbeckianska gymnasiet 400 år” drivs 
av stadsledningen inom Västerås stad och firar 400-årsjubileet av 
anläggandet av Sveriges första gymnasium 1623. Jubileets syfte är bland 
annat att lyfta betydelsen av Västerås som kunskaps- och lärostad och 
Västerås historiska betydelse för Sveriges utveckling, idén om allas rätt till 
utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.
Konstnärens uppdrag är att genomföra en platsspecifik konstnärlig 
gestaltning i samma kvarter som Rudbeckianska gymnasiet, i direkt 
anslutning till Västerås domkyrka, stadsbibliotek och Botaniska trädgård. 
Gestaltningen ska ta hänsyn till uppdragets och platsens unika 
förutsättningar, omgivande arkitektur, konst och de starka kulturvärden som 
finns i kvarteret. Konsten ska färdigställas för att invigas under jubileumsåret 
2023.
Uppdraget omfattar:
Platsgestaltning av mindre plats vid entrén till kvarteret i korsningen 
Biskopsgatan Östra kyrkogatan. Denna plats ska innehålla skulptural 
gestaltning av permanent karaktär.
Markytskikt med möjlighet till mönsterbildning i marksten på gång- och 
cykelbana i förlängningen av Östra kyrkogatan, mellan Domkyrkan och 
Stadsbiblioteket. Den konstnärliga gestaltningen här ska vara av semi
permanent karaktär.
I projektets konstprogram - Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska 
gymnasiet 400år (DNR: KUN 2019/00604) var avsikten att det konstnärliga 
gestaltningsuppdraget skulle utlysas för konstnärer att söka. Med anledning 
av projektets särskilda betydelse för Västerås stad och vikten av att

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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invigningen sker jubileumsåret 2023 är det nödvändigt att en konstnär 
påbörjar skissuppdraget i juni 2021. För att det ska vara möjligt har 
förvaltningen bedömt att upphandlingen kräver ett reviderat förfarande. 
Förvaltningen förordar direktupphandling av en (1) konstnär för 
skissuppdraget, detta sker genom förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering. Därmed möjliggörs start av skissuppdrag enligt projektets 
tidplan.
I enlighet med direktupphandlingsförfarandet har en urvalsgrupp, utifrån ett 
brett underlag av konstnärer, valt en (1) konstnär som förordas för 
skissuppdrag enligt bifogad motivering. Se bilaga 1 ”Motivering 
skissuppdrag konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400 år”.
Samtliga personer i urvalsgruppen har gestaltningskompetens, flertalet av 
dem är konstsakkunniga.

Tillsammans med tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga 
och landskapsarkitekt) har tre namnkunniga externa urvalsexperter deltagit i 
urvalsprocessen: Ann Magnusson, AM Public, en av Sveriges mest erfarna 
konsulter inom offentlig konst, David Svensson, konstnär, som genomfört ett 
30-tal gestaltningsuppdrag, varav ett i Västerås ”Light Stream” (2020, 
beställare Mimer) och Maaretta Jaukkuri, curator baserad i Helsingfors, är 
curator för Hanaholmen Art Park, Helsingfors, har tidigare bland annat varit 
curator för Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen och Chief Curator på 
KIASMA i Helsingfors.

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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 110 Dnr KUN 2021/00028-1.4.2

Beslut - Delårsrapport 1, 2021

Beslut
Nämnden godkänner delårsrapport 1 2021 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten är ett strukturerat sätt återrapportera till kommunfullmäktige 
om verksamheten bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram. I delårsrapporten 
ingår uppföljning av verksamhetens utveckling, uppdrag och mål under 
perioden 1 januari 2021 - 30 april 2021.
Delårsrapporten innehåller även en sammanfattande analys av den 
ekonomiska utvecklingen med en översikt och delårsresultat med prognos 
per verksamhet samt en prognos över årets investeringar jämfört med 
budget.

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§111 Dnr KUN 2021/00098-1.2.3

Överläggning - Riktlinjer för kulturtjänsteköp

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har 2021-03-25 beslutat att beställa Dynamiskt 
Inköps sy stem (DIS) av stadens upphandlingsenhet, för upphandling av 
kulturtjänster.
Villkor och kriterier för den organisation som vill ansluta sig till DIS och 
sedan delta i processen för kulturtjänsteköp ska vara väl kända och 
tillämpbara.
Utifrån detta har förvaltningen tagit fram förslag till kvalificeringskrav för 
anslutning till DIS (överläggning 2021-04-29) samt riktlinjer för 
kulturtjänsteköp (information 2021-04-29) som presenterats för nämnden.
I arbetsprocessen för framtagandet av riktlinjer har förvaltningen undersökt 
hur dessa ser ut i andra kommuner, så kallad benchmarking mot Stockholm, 
Göteborg och Malmö.
Förvaltningen har hållit informations- och dialogmöten med berörda 
kulturaktörer för synpunkter och förankring.
Samt utformat och prövat förslaget till riktlinjer i förhållande till:
gällande styrdokument i form av mål och visioner
befintliga riktlinjer för kulturföreningar avseende bidrag
riktlinjer i kommunalförbundens förbundsordningar

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§112 Dnr KUN 2021/00139-7.0.2

Beslut - Kvalificeringskrav för DIS

Beslut
Nämnden beslutar att anta kvalificeringskrav för DIS enligt förvaltningens 
förslag daterad 2021-05-19.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har den 25 mars 2021 beslutat att beställa Dynamiskt Inköps 
System (även kallat DIS) av Västerås stads upphandlingsenhet för 
upphandling av kulturtjänster.

DIS ska vara ett öppet, transparent system som garanterar likvärdighet 
mellan kulturaktörer och skapa goda förutsättningar för konstnärlig 
utveckling och mångfald.

Villkor och kriterier ska vara kända och tillämpbara för den som vill ansluta 
sig till DIS och sedan delta i processen för kulturtj änsteköp.

Syftet med kvalificering av en anbudsgivare/leverantör är att identifiera de 
som har tillräcklig erfarenhet eller möjlighet för att kunna utföra uppdraget. 
Kvalificering av en anbudsgivare/leverantör avser egenskaper hos dennes 
företag, till exempel företagets ekonomi, erfarenhet eller resurser i övrigt. 
Förvaltningens förslag ansluter sig till Västerås stads grundkrav avseende 
upphandling.

Föreslagna krav på den som vill ansluta sig till DIS och sedan delta i 
processen för kulturtj änsteköp definieras under följande rubriceringar:

Grundläggande kriterier
1. S anningsförsäkran
2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet 
3 .Ekonomisk och finansiell ställning
4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
5. Hållbarhetskrav

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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kulturnämnden 2021-05-27

§ 113 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
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att avvakta att de sista åtgärderna 
genomförs innan ärendet tas upp för avslut.

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. De åtgärder 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 2020/308 kan 
avslutas. Det som återstår är dock plantering av ytor som tidigare varit 
uppgrusade. På mötet överenskom samtliga närvarande parter om att detta 
skulle vara utfört den sista juli 2021. Återrapportering av detta planeras för 
augustinämnden 2021.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
att avvakta att de sista åtgärderna genomförs innan ärendet tas upp för avslut.

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

16 (33)
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§114 Dnr KUN 2021/00140-7.0.2

Beslut - Arrangörskriterier Västerås Kulturnatt

Beslut
1. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 
arrangörskriterier för Västerås kultumatt
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning
Efter 2019 års kultumatt beslutade staden att plocka hem 
samordningsuppdraget för kultumatten som tidigare genomförts på uppdrag 
hos Växhuset ekonomisk förening. I samband med att hitta formen för 
Västerås kultumatt, nu samordnad i egen regi, föreslår förvaltningen att 
kulturnämnden fattar beslut om de arrangörskriterier som ska gälla de 
aktörer som önskar delta under kultumatten.
Vid en omvärldsbevakning av likande kultumattsarrangemang konstateras 
att de flesta har någon form av kriterier för arrangörer som deltar i 
arrangemanget samt konsekvenser om en arrangör bryter mot kriterierna. 
Västerås Kultumatt har även tidigare år haft riktlinjer för arrangörer under 
Kultumatten. Förvaltningens förslag är ett tillägg och förtydligad av dessa.
Förvaltningen har också i arbete med att skriva fram nya arrangörskriterier 
konstaterat att majoriteten av de som tidigare år varit arrangörer under 
kultumatten även kommer kunna möta dessa nya kriterier och därför 
kommer kunna fortsätta vara arrangörer under Västerås Kultumatt.
Med arrangörskriterier är syftet att säkerställa ett kultumattspr o gram fyllt 
med kulturupplevelser/föreställningar/uppvisningar/interaktioner som också 
följer svensk lagstiftning och med tydlig ansvarsfördelning. Förvaltningen 
vill med tydliga kriterier skapa förutsättningar för god samverkan med de 
aktörer som önskar delta under kultumatten. Alla som följer 
arrangörskriteriema är välkomna att arrangera programpunkter under 
Västerås kultumatt.
Förvaltningens förslag på arrangörskriterier för Västerås kultumatt är:
Arrangör är den som stadigvarande har en scen eller en lokal där det bedrivs 
publik kulturverksamhet. Arrangör är också den funktion inom kultur-, 
idrotts-, och fritidsförvaltningen som har samordningsansvar för Västerås 
kultumatt.
Genom att anmäla en programpunkt är arrangören införstådd med att 
kulturnämnden inte ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för de 
programpunkter som arrangören anmäler till kultumattens program.
Programpunkter kan innebära en
upplevelse/föreställning/uppvisning/interaktion/föredrag som lyfter Västerås
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kulturliv/-aktörer. Till detta räknas inte försäljningsstånd, informationsbord, 
informationsträffar, utdelning av flyers eller likande.
Programpunkter ska följa svensk lagstiftning. Arrangören har ett särskilt 
ansvar att säkerställa att programpunkter inte innebär eller kan uppfattas som 
förtal, hets mot folkgrupp eller brott mot diskrimineringslagen.
Arrangörer ska med sina programpunkter sträva efter att nå nya målgrupper 
och bidra till alla människors rätt, att på lika villkor, delta i kulturlivet 
oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsvariation, etnicitet, 
bakgrund, utbildning och inkomst.
Programpunkter för barn och ungdomar ska ske i en alkoholfri miljö.
Programmet ska vara gratis för besökaren och genomföras inom det område 
och under de tider Västerås kulturnatt genomförs
Västerås stad förbehåller sig rätten att av det från arrangören inskickad 
materialet skapa ett så attraktivt, lättöverskådligt och tydligt program för 
besökaren som möjligt.
Västerås stad förbehåller sig också rätten att plocka bort programpunkter ur 
programmet
Västerås stad förbehåller sig också rätten att exkludera arrangör som bryter 
mot ovanstående kriterier
Förvaltningen föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad för att så 
fort som möjligt kunna öppna för registrering av arrangörer till Västerås 
kultumatt 2021.

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) 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
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§115 Dnr KUN 2021/00133-1.7.1

Beslut - Remiss för motion från (M) om att begränsa möjlighet till 
fusk hos studieförbund

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-04-28 godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Jacob Axelson (L) inkommer med ett särskilt yttrande:
”Liberalerna är vänner av folkbildning och ser det som positivt att 
offentligheten samverkar med och stödjer studieförbundens verksamhet.

Kulturnämnden i Västerås är ytterst ansvarig för hur verksamhetens dryga 
200 miljoner kronor används. Förhållningssättet att kommunen ska fördela 
medel till studieförbund så länge dessa uppbär statsbidrag är i min mening 
att frånsäga sig det ansvaret.

Vi har under senare tid kunnat ta del av graverande uppgifter från forskare 
vid Försvarshögskolan och Malmö Universitet om hur pengar som ska gå till 
viktig verksamhet istället används för att stödja aktörer som inte delar 
demokratiska värderingar.

I närtid har vi exempelvis sett att Göteborgs stad har avslagit bidragsansökan 
från Ibn Rushd då det framkommit att organisationen bland annat hade 
kopplingar till föreläsare med icke-demokratiska budskap.

Ansvaret för hur dessa medel spenderas är vårt och ska inte förskjutas till 
någon annan instans.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från (M) om att begränsa 
möjlighet till fusk hos studieförbund. Motionärerna har föreslagit:
Att reglerna för hur studieförbund får bidrag ses över
Att Västerås stad gör en granskning av bidragen till studieförbund
Att ett tak för hur många timmar en person kan ge ersättning till 
studieförbund införs
Att om granskningen visar på fusk så ska skattepengarna krävas tillbaka
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 juni 2021.
Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen har i skrivelse daterad 2021-04-28 
yttrat sig i ärendet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-27

20 (33)

Yrkanden
Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att bilagan från Länsbildningsförbundet ska bifogas nämndens 
yttrande när det överlämnas till Kommunstyrelsen.
Markus Lindgren (MP) och Per Blomström (SD) yrkar bifall till Jörgen 
Andersson (M) yrkande.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§116 Dnr KUN 2021/00117-1.7.1

Remiss - Genomföra en översyn av berörda nämnders 
reglementen

Beslut
”Yttrande - Remiss om att genomföra en översyn av berörda nämnders 
reglementen” daterat 2021-05-05 godkänns och överlämnas till 
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Juridikenheten på Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på nya 
reglementen till Västerås stads samtliga nämnder och vi på Kultur-, Idrott 
och Fritidsförvaltningen har haft dialog med stadens jurister i denna process.

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 117 Dnr KUN 2021/00165-7.0.1

Information - Handlingsplan Kultur, inriktning för stadens stöd 
till konstscenen i Västerås

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, kulturchef, informerar nämnden om förvaltningens arbete 
med stöd till stadens konstscen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-27

23 (33)

§118 Dnr KUN 2021/00166-1.3.6

Överläggning - Utvecklingsplan, ledare och medarbetare i 
mästarklass

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Linda Öhlén Sandborg, HR-chef, informerar om förvaltningens arbete med 
ledarskap i mästarklass som man nu har för avsikt att bredda till att omfatta 
såväl chefer som medarbetare genom Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningens utvecklingsplan för ledare och medarbetare i 
mästarklass.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkan de
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§ 119 Dnr KUN 2021/00155-7.0.2

Överläggning - Uppdrag för översyn av föreningsstöd 2021

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har den 29 april 2021 givit förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av föreningsstödet. Fokus för denna översyn ligger på 
att tydliggöra och förbättra interna processer och rutiner samt att underlätta, 
förenkla och förtydliga den extern kommunikation avseende föreningsstödet. 
Förvaltningen beskriver här vilka beslut man ser att kulturnämnden skulle 
behöva fatta i juni, inför ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2022. Yid 
överläggningen kommer förvaltningen att informera om de förändringar i 
arbetet med föreningsstödet som förvaltningen fattat beslut om på 
tj änstemannanivå.
Förvaltningen avser att återkomma med förslag på beslut om rutiner för 
uppföljning av stödet och granskning av föreningar i höst.
Förändringar av text i delegationsordningen
Förvaltningen föreslår att det görs en uppdatering av kulturnämndens 
delegationsordning. Detta för att dels täcka in alla aktuella stödformer så att 
även driftsstöd och upprustningsstöd till samlingslokaler har en tydlig 
delegation. Dels för att förenkla hanteringen av projekt och 
arrangemangsstöd.
Nuvarande textstycke i delegationsordningen
Beslut om att bevilja eller avslå tilldelning av bidragsansökan enligt riktlinjer 
antagna av nämnden 2011-03-29, reviderade 2014- 08-25, för projekt- 
/arrangemangsstöd.

upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd

Förslag på två nya textstycken som ersätter nuvarande text
Beslut om att bevilja eller avslå tilldelning av bidrag enligt riktlinjer antagna 
av nämnden 2011-03-29, reviderade 2014- 08-25, för projekt- 
/arrangemangs stöd.

upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd
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Beslut om att bevilja eller avslå tilldelning av bidrag enligt Regelverk för 
stöd till samlingslokaler antagen av nämnden 2020-03-26.

upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd

Ansöknings och beslutstider gällande verksamhetsstödet
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden fattar beslut om de ansöknings- 
och beslutstider som ska gälla det årliga verksamhetsstödet.
Förvaltningen föreslår att ansökningsperioden för årligt verksamhetsstöd 
fastslås till från och med den 15 augusti till och med den 15 oktober året 
innan stödet gäller. Samt att beslut om verksamhetsstödet ska fattas på 
kulturnämnden i december efter avslutad ansökningsperiod.
De föreningar som i arbetet med översynen har intervjuats har ställt sig 
positiva till att besked om verksamhetsstödet skulle komma i december 
vilket också skulle innebära att verksamhetsstödet betalas ut under 
mitten/slutet på januari.
Basbeloppsnivå inom verksamhetsstödet
Förvaltningen föreslår att det införs en basbeloppsnivå inom 
verksamhetsstödet med syfte att skapa en enkel process för föreningar med 
verksamhet som är den samma år efter år eller som inte upplever sig ha ett 
större behov av stöd än den föreslagna basnivån. Förslaget fick i intervjuer 
med föreningarna en positiv respons, man ställde sig positiv till en förenklad 
ansökningsprocess och upplevde att det skulle bli lättare att veta vad man ska 
söka om det fanns en basnivå i stödet.
Förslaget är att basnivån skulle innebära ett stöd på 10 000 kr. Undantag kan 
göras om föreningen specifikt söker en lägre summa.
På förslag är dock att behålla rutinen att föreningar som för första gången 
beviljas ett verksamhetsstöd inte beviljas mer än 5000 kr och därför inte kan 
vara aktuella för ett stöd på basnivå eller mer förens år två de söker 
verksamhetsstöd.
En förening som väljer att söka enbart basnivån på stöd ska:
Följa de stadsövergripande riktlinjerna för bidragsberättigad förening samt 
kulturnämndens riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar.
I ansökan svara på frågorna gällande medlemsuppgifter
I ansökan beskriva föreningens verksamhet utifrån följande två beslutade 
parametrar:
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Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och 
integrering i verksamhet oavsett förutsättningar
Medvetet arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) hör till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Skicka in en preliminär verksamhetsplan och preliminär budget tillsammans 
med ansökan
Föreningar som önskar söka mer stöd än basnivå ska göra det på samma sätt 
som ansökan för verksamhetsstöd sker idag. Det till att säga att föreningen 
utöver att leva upp till det som beskrivs ovan även ska beskriva föreningens 
verksamhet utifrån de resterande beslutade parametrarna i sin ansökan:
Omfattning av utåtriktad verksamhet
Nyskapande och utvecklande verksamhet, exempelvis projekt,
Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten,
Verksamhet som är generationsöverbryggande
Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet
Förvaltningen har för avsikt att föreslå nämnden att besluta om:
Att ersätta texten i delegationsordningen med två nya textstycken angående 
projekt och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler
Ansöknings och beslutstider som ska gälla för verksamhetsstödet från och 
med hanteringen av stödet för år 2022
Att införa en basbeloppsnivå i verksamhetsstödet som kan sökas från och 
med 2022 års stöd

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§120 Dnr KUN 2021/00101-7.0.2

Information - Stöd till studieförbund 2021

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, kultursekreterare, informerar nämnden om stöd till 
studieförbunden 2021.
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§121 Dnr KUN 2021/00173-7.0.2

Information - Insatser för att stötta ideella föreningar genom 
pandemin 2021

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, kultursekreterare, informerar nämnden om förvaltningens 
insatser för att stötta ideella föreningar genom pandemin.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 122 Dnr KUN 2019/00661-7.5.3

Information - Redovisning av kulturstipendium 2020

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, kultursekreterare, informerar nämnden om vad 
kulturstipendiatema 2020 har gjort och vidarebefordrar stipendiaternas 
hälsningar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§123 Dnr KUN 2020/00366-1.5.1

Information - Antikvarisk utredning av huvudbiblioteket

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Nordström, stadsantikvarie, informerar i stora drag om den 
antikvariska utredning som har gjorts, bland annat för att kartlägga de 
kulturhistoriska värdena i stadsbiblioteket.
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§ 124 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Ärendet utgår.

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

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, kulturchef, informerar om att cirka 300 föreställningar på 
olika äldreboenden kommer att genomföras i sommar i och med Kultur för 
äldre, planeringen för Kultur i city är i full gång, ”Morgonbad” är tillbaka i 
botaniska trädgården, nästa år kommer ett statligt tillskott av medel för 
Skapande skola på 600 000 kronor och att Lajwerkstaden har beviljats 
medel för att genomföra lajv i sommar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 126 Dnr KUN 1813198-

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur {Utdragsbestvrkande


