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§232

Dnr KUN 2021/00412-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Kirsten Lysgaard (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Ärendebeskrivning
Kirsten Lysgaard (SD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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§ 233

Dnr KUN 2021/00414-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan och offentliga
ärenden
Beslut
1. Föredragningslistan godkänns
2. §§ 232-256 är offentliga vid dagens sammanträde
Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens
sammanträde.
Jörgen Andersson (M) anmäler ett nämndinitiativ enligt § 265 och tar
tillbaka nämndinitiativ med diarienummer KUN 2021/00428.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr KUN 2021/00022-7.0

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-11-17 till
2021-12-14.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr KUN 2021/00021-7.0.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut anmälda till Kulturnämnden under
perioden 2021-11-17 till 2021-12-14
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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§236

Dnr KUN 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om att Stadsarkivet har
aktualiserat sin omfallsplan utifrån covid-19, man fortsätter att ta emot
digitala provleveranser för elevjoumaler, i medarbetarundersökningen ligger
enheten något längre än tidigare men i genomsnitt som staden i stort, man
har arbetat vidare med hemsidan för arkiven i skolan.
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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 att läget i förvaltningen generellt är gott men det har varit en hög
stressnivå så stora delar av personalen går på en välförtjänt ledighet under jul
och nyår men att det finns personal på plats också, fortsatt stabsarbete utifrån
covid-19 men arbetet känns tryggt och bra trots nya rekommendationer från
folkhälsomyndighetens direktiv.
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Dnr KUN 2021/00491-1.2.3

Beslut - Fullmakt för juristerna att företräda Kulturnämnden
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Temström, Simon Edvardsson,
Thérése Bjömsdotter, Emma Olsson, Andreas Mehnert och Marie
Stjämkrona att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.
Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.
Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom
dess Kulturnämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där
beslut om förordnandet framgår.
Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Temström, Simon Edvardsson,
Thérése Bjömsdotter, Emma Olsson, Andreas Mehnert och Marie
Stjämkrona att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkande

11 (47)

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsledningskontoret
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Dnr KUN 2021/00456-7.5.2

Information - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd till
ideella kultur och fritidsföreningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Förslaget till fördelning av verksamhetsstöd 2022
Förslaget för verksamhetsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar 2022
innebär att 6 402 000 kr tilldelas 139 föreningar av de 11 900 000 kronor
som föreslås i budget för föreningsstöd och kulturfrämjande medel.
Förvaltningens förslag innebär en fördelning mellan de åtta kategorierna
enligt följande:
* Allmänna fritid föreslås fördelas 780 000 kronor
* Allmänna kultur föreslås fördelas 927 000 kronor
* Dans föreslås fördelas 288 000 kronor
* Flembygd föreslås fördelas 361 000 kronor
* Konst föreslås fördelas 396 000 kronor
* Media föreslås fördelas 1 172 000 kronor
* Musik föreslås fördelas 1 336 000 kronor
* Teater föreslås fördelas 1 142 000 kronor
Årets ansökningsprocess
Föreningarna har för verksamhetsstöd 2022 sökt i föreningsverktyget
Interbook Go. Efter några år med implementering av det nya systemet har vi
i år haft 100 % av ansökningarna i systemet.
Ansökningsprocessen har tydligt påverkats av pandemin då många av
föreningarna senare än vanligt genomfört sina årsmöten och därför skickat in
sina årshandlingar senare än vanligt. I ansökningarna är det tydligt att man
nu önskar starta igång sin ordinarie verksamhet igen, det finns inte
jättemånga exempel på tydlig återstartande insatser utan snarare handlar det
om att man 2022 planerar för ”ett vanligt år innan pandemin” med den
verksamhet man brukar ha.
Totalt har 147 föreningar ansökt om verksamhetsstöd 2022 och jämfört med
föregående år är det några fler. År 2019 ansökte 158 föreningar om stöd,
2020 ansökte 163 föreningar och 2021 ansökte 145 föreningar.
Inför 2022 är det fem nya föreningar som blivit godkända och som söker
stöd för första gången. Det är Riksteatern Västerås, KonstVerket Fabriken
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Ideell förening, Västerås Fighting Game Club, Naturskyddsföreningen
Västerås och Homenetmen Västerås scoutkår.
Kulturnämnden beslutade att införa en basnivå i verksamhetsstödet och detta
tillämpades för första gången inför verksamhetsstödet 2022. Inför 2022 är
det 27 föreningar som sökt stöd på basnivå och i förslaget föreslås 49
föreningar tilldelas ett stöd på basnivå.
Beredning av förslaget
I samband med beredningen av förslaget om verksamhetsstöd 2022 har det
genomförts uppföljning av föreningsstödet 2020 och föreningens verksamhet
genom inskickade årshandlingar. Detta innebär också att det som en del av
beredningen har ingått en bedömning av föreningens finansiella ställning och
möjlighet att med egna medel finansiera den verksamhet de avser att bedriva.
Utifrån att flera föreningar under 2020 och 2021 inte kunnat ha verksamhet
och därför inte använt delar av sitt beviljade stöd innebär det att det uppstått
en finansiell kapacitet som de nu kan använda som förslag till beslut tar
hänsyn till. Hänsyn tas också till att föreningar kan ha sökt ökat stöd eller
beskrivit återstartande verksamhet för de stöd som finns kvar från tidigare år.
Som ett resultat av detta föreslås ett antal föreningar få ett lägre stöd under
2022 med hänvisning till att allt stöd inte verkar kunnat användas till
verksamhet under 2020. En höjning föreslås för föreningar som beskriver
förändrade förutsättningar samt att verksamhetsstödet i några fall också
räknats upp då arrangemang, projekt eller verksamhet som föreningar
tidigare år återkommande har sökt projekt och arrangemangsstöd för nu
bedöms tillhöra föreningens ordinarie verksamhet och därför behandlas som
ett verksamhetsstöd istället.
Som ett resultat av beredningen och uppföljningen innehåller också förslaget
8 förslag om avslag. Förslaget avslag baserar sig på att föreningen inte
skickat in årshandlingar för att följa upp stödet 2020 eller tidigare år. Förslag
till avslag ges också om ansökan inte varit komplett eller om föreningen
bedöms inte uppfylla riktlinjerna på ett eller annat sätt för att vara berättigad
stöd under 2022 exempelvis att föreningen i ansökan uppgett för får
medlemmar.
I samband med beredningen valdes också två föreningar ut för att
undersökas om de fortfarande uppfyller kriterierna för att vara berättigad
stöd, detta blev också en del i den förberedelse att ta fram en modell för hur
arbete för stickprovskontroll enligt ny rutin för uppföljning skulle kunna
göras från och med 2022. Båda föreningarna bedömdes uppfylla kriterierna.
Samordnare har också genomfört möten med de föreningar som har ett stöd
över 100 000 kr för att lägga grund för den återkommande dialog enligt den
nya rutinen för utökad uppföljning för samtliga föreningar med stöd över
100 000 kr. Möten har också genomförts med andra föreningar för att kunna
följa upp frågor gällande föreningens verksamhet.
När det gäller föreningar med stöd över 100 000 kr har inte tid funnits till
den djuplodade analys av föreningen behov av stöd som förvaltningen ser ett
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behov av att genomföra. Kulturnämnden har under 2021 beslutat om en ny
rutin för uppföljning av stöd som börjar gälla 2022 och som tillsammans
med den nu införda basnivån i verksamhetsstödet skapar mer tidsutrymme
för att under 2022 genomföra den analysen. Därför har förslaget till dessa
specifika föreningar enbart baserats på en rimlighetsbedömning utifrån
ansökan och beviljat stöd från tidigare år. Förvaltningen har även önskat
förtydligat det totala stödet som några av dessa föreningar tilldelats och har
därför lagt ihop alla stöd som föreningar tidigare har fått men som inte synts
i underlagen tidigare. Vilket då innebär en att det ser ut som en höjning i
förslaget till några av föreningar, se mer information under varje förening.
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Dnr KUN 2021/00501-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Allmänna
fritid
Beslut
1. 780 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Allmänna fritid
enligt ”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Allmänna fritid” daterad
2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 28 föreningar inom kategorin Allmänna fritid sökt ett totalt
stöd på 1 406 500 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 780 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Allmänna fritid
enligt ”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Allmänna fritid” daterad
2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr KUN 2021/00500-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Allmänna
kultur
Markus Lindgren (MP), Jenny Setterholm (S), Mikael Palmqvist (C), Turkan
Haco (S), Birgitta Olsson (C), Håkan Ampellindh (M) lämnar sammanträdet
på grund av jäv. Jörgen Andersson (M) tjänstgör som ordförande under detta
ärende.
Beslut
1. 927 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Allmänna kultur
enligt ”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Allmänna kultur”
daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 40 föreningar inom kategorin Allmänna kultur sökt ett totalt
stöd på 2 258 764 kronor.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
1. 927 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Allmänna kultur
enligt ”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Allmänna kultur”
daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande

17(47)
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Kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00502-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Dans
Beslut
1. 288 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Dans enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Dans” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 firms en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 6 föreningar inom kategorin Dans sökt ett totalt stöd på
545 000 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 288 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Dans enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Dans” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00505-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Hembygd
Birgitta Olsson (C) lämnar sammanträdet på grund av jäv.
Beslut
1. 361 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Hembygd enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Hembygd” daterad 2021-1215
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 18 föreningar inom kategorin Hembygd sökt ett totalt stöd på
532 050 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 361 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Hembygd enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Hembygd” daterad 2021-1215
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00507-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Konst
Beslut
1. 396 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Konst enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Konst” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 10 föreningar inom kategorin Konst sökt ett totalt stöd på 629
200 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 396 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Konst enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Konst” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00504-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Media
Beslut
1. 1 172 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Media enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Media” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 4 föreningar inom kategorin Media sökt ett totalt stöd på
1 278 000 kronor.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
1. 1 172 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Media enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Media” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00503-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Musik
Beslut
1. 1 336 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Musik enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Musik” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
1 informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 36 föreningar inom kategorin Musik sökt ett totalt stöd på
2 278 800 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 1 336 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Musik enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Musik” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes.signatur

Utdragsbestyrkande

22 (47)

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

§247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KUN 2021/00506-7.5.2

Beslut - Föreningsstöd 2022 - Årligt verksamhetsstöd - Teater
Beslut
1. 1 142 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Teater enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Teater” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
I informationsärende Dnr KUN 2021/00456 finns en beskrivning av
ansökningsprocess och beredning av förslaget för verksamhetsstödet till
ideella kultur och fritidsföreningar 2022.
Inför 2022 har 5 föreningar inom kategorin Teater sökt ett totalt stöd på
1 676 000 kronor.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. 1 142 000 kronor fördelas till föreningar inom kategorin Teater enligt
”Fördelningslista för verksamhetsstöd 2022 - Teater” daterad 2021-12-15
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2021/00365-1.4.2

Beslut - Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022
Ärendet ajourneras kl 15:00-16:15.
Beslut
1. Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för
kulturverksamheterna samt överenskommelser med kommunalförbunden
antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för stadsarkivet antas
och överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Punkt tre under rubriken ”Utifrån det är kulturnämndens målbild för 20222023 följande:” på sidan 33 i Kulturverksamheternas verksamhetsplan 2022
formuleras ”Utveckla jämförelserna med kommuner i storleksordningen 100
000 till 199 999 invånare avseende kostnader för kulturverksamhet och
använda det vid jämförelse av kulturnämndens kostnader och verksamheter.”
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan utgör underlag för planering av verksamhetsåret och följs
upp under 2022 i två delårsrapporter och i årsuppföljning
(verksamhetsberättelse 2022). Utgångspunkten för Verksamhetsplanen är
verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges Årsplan 2022. Nämndens
verksamhetsplanering beskrivs för kommande år för att nå fastställda mål
och uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort. I verksamhetsplanen fattas
också beslut om budget och investeringsbudget. Åtgärder för att få ekonomi i
balans utifrån givna budgetramar ska presenteras och eventuella
konsekvenser för verksamheten beskrivs. Nämndens verksamhetsplan
innehåller även internkontrollplan enligt fastställd riktlinje.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
1. Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för
kulturverksamheterna samt överenskommelser med kommunalförbunden
antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för stadsarkivet antas
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att punkt tre under rubriken ”Utifrån det är kulturnämndens målbild
för 2022-2023 följande:” på sidan 33 i Kulturverksamheternas
verksamhetsplan 2022 formuleras ”Utveckla jämförelserna med kommuner i
storleksordningen 100 000 till 199 999 invånare avseende kostnader för
kulturverksamhet och använda det vid jämförelse av kulturnämndens
kostnader och verksamheter.”

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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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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Dnr KUN 2021/00376-1.4.2

Beslut - Internkontrollplan 2022
Beslut
1. Internkontrollplan 2022 med bilagor för kulturverksamheterna antas och
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Internkontrollplan 2022 för Stadsarkivet antas och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna för nämnden
genomförs årligen. Efter årets genomförda riskvärdering redovisas de risker
som bedöms ha högre sannolikhet med allvarliga och kännbara konsekvenser
i nämndens internkontrollplan.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
1. Internkontrollplan 2022 med bilagor för kulturverksamheterna antas och
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Internkontrollplan 2022 för Stadsarkivet antas och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Jusl

'

signatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00103-1.4.2

Beslut - Månadsbokslut november 2021
Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista november 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i Västerås stad redovisa
månadsrapporter till kommunstyrelsen över det ekonomiska utfallet i
förhållande till budget samt en prognosuppdatering för helåret.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen sker per sista februari, mars, maj,
september, oktober och november.
Kulturnämnden bedöms för helåret 2021 redovisa ett resultat i nivå med
budget, trots negativa ekonomiska konsekvenser av coronapandemin -0,7
mnkr. För perioden finns en positiv budgetavvikelse med motsvarande ca
1,2% och de främsta orsakerna är vakanser och lägre utbetalningsnivå av
bidrag till kulturlivet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
Nämnden tar del av månadsrapport per sista november 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
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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Dnr KUN 2021/00470-7.5.2

Beslut - Extra anslag kommunalförbundet Västmanlands Teater
för den Stora Teaterfesten
Ärendet aj oumeras 15:3 0-16:15.
Beslut
Västmanlands teater tilldelas ett extra anslag om 500 000 kr med anledning
av genomförandet av den Stora teaterfesten 2022.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för årets budget finns bidragsmedel kvar för Allmänkultur med
anledning av den pågående pandemin. Nämnden föreslås därför bevilja
Västmanlands teater ett extra anslag på 250 000 kr för genomförande av den
stora teaterfesten i samband med scenkonstbiennalen 2022. Bidraget
samverkar målsättningar i Program och handlingsplan kultur.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
Västmanlands teater tilldelas ett extra anslag om 250 000 kr med anledning
av genomförandet av den Stora teaterfesten 2022.
Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar att Västmanlands teater tilldelas ett extra
anslag om 500 000 kr med anledning av genomförandet av den Stora
teaterfesten 2022.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KUN 2021/00492-1.2.3

Beslut - Revidering av stadsgemensam
informationshanteringsplan
Beslut
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01 antas att gälla från och
med 1 januari 2022
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan)
som fastställer nämndens informationshantering. För gemensamma styr- och
stödprocesser finns en stadsövergripande informationshanteringsplan som
beslutas av samtliga nämnder. I planen framgår hur allmänna handlingar ska
hanteras med avseende på:
* Bevarande/ gallring
* Diarieföring
* Förvaring och hantering
Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av den
gemensamma informationshanteringsplanen sker av processägama inom
områdena ledning och verksamhetsstöd i samråd med Stadsarkivet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01 antas att gälla från och
med 1 januari 2022
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsarkivet

Utdraesbestvrkande
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Dnr KUN 2021/00383-1.7.1

Beslut - Remissvar för Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd
om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar
(TeK) samt om arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna
handlingar (ArK) (FormatE)
Beslut
”Yttrande Remiss - Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska
krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK) samt om
arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar (ArK)
(FormatE)” daterat 2021-12-15 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Riksarkivet har tagit fram förslag på två författningar som ska ersätta
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav
för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).
Den ena författningen är utarbetad för att gälla hela den offentliga sektorn
och reglerar tekniska krav på materiel och metod för att framställa
beständiga elektroniska handlingar (Föreskrifter och allmänna råd om
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar, TeK). Den andra
benämns Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid
framställning av allmänna handlingar (ArK) och reglerar arkivrättsliga krav
vid framställning av allmänna handlingar där det finns behov av
arkivbeständighet.
Till författningsförslagen finns bland annat en omfattande
författningskommentar med resonemang och bakgrundsinformation och
dessutom en betydande sammanställning av standarder inom området.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande Remiss - Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska
krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK) samt om
arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar (ArK)
(FormatE)” daterat 2021-12-15 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justeranjlfä^ignatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2021/00467-1.7.1

Beslut - Remissvar för detaljplan för Avfart Irsta, del av
Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås Dp 1918
Beslut
”Yttrande - Remiss detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15
m.fl., Irsta, Västerås, Dp 1918” daterat 2021-11-29 antas och överlämnas till
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Föreliggande remiss avser granskningshandlingar för detaljplan 1918, Avfart
Irsta. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt
verksamhetsområde söder om El8, vid Anundshögsmotet.
Under 2019 godkände kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan, FÖP
70, för verksamhetsområde Avfart Irsta som skulle vara vägledande för
kommande detaljplanearbete. Detaljplan 1918 var på samrådsremiss till
kulturnämnden 2020 där flera av de synpunkter som kulturnämnden
framförde togs i beaktande. Detaljplanen ligger inom ett område med höga
kulturvärden bl.a. riksintresse för kulturmiljövård Badelundaåsen. Det ligger
också inom närområdet till besöksmålet Anundshög som ska bli ett nationellt
besöksmål enligt beslut i kommunfullmäktige. Att möjliggöra för den
utvecklingen av besöksmålet Anundshög ligger inom ramen för
kulturnämndens kärnverksamhet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande - Remiss detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15
m.fl., Irsta, Västerås, Dp 1918” daterat 2021-11-29 antas och överlämnas till
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

A

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00466-1.7.1

Beslut - Remissvar för detaljplan för till- och ombyggnad av
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941
Beslut
”Yttrande - Remiss - Detaljplan för till- och ombyggnad av
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941” daterat 2021-12-03 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen med följande ändringar:
- att avsnittet som lyder ”1 planen avser man att riva halva Forumbyggnaden.
Mot bakgrund av ovanstående vill kulturnämnden framföra att en rivning
olämplig. Rivning av riksintressant bebyggelse kan få upprepnings effekt och
leda till fler rivningsanspråk på det modernistiska riksintressanta kulturarvet.
Det kan i längden få stora negativa konsekvenser och försvaga läsbarheten
riksintresseberättelsen och den centrumomvandling som var så typisk för
Västerås. I planarbetet bör man därför studera vidare lösningar för att
genomföra en påbyggnad med bibehållen befintlig byggnad.” utgår.
- att sista meningen i andra stycket kompletteras så den lyder
”Kulturnämnden anser att detta kulturarv ska värnas för framtiden, samtidigt
som tillkommande bebyggelse bidrar till dynamiska stadsmiljöer.
Kulturnämnden anser att den föreslagna till- och ombyggnationen, med
förbehåll för nedanstående, mycket väl kan bidra till detta”.
Reservation
Jörgen Andersson, Maria Ringström (M), Ibrahim Onar (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Särskilt yttrande
Jörgen Andersson (M) inkommer med ett särskilt yttrande:
”1 planen avser man att riva halva Forumbyggnaden. M och KD framför att
en rivning är olämplig. Rivning av riksintressant bebyggelse kan få
upprepningseffekter och leda till fler rivningsanspråk på det modernistiska
riksintressanta kulturarvet. Det kan i längden få stora negativa konsekvenser
och försvåra läsbarheten av riksintresseberättelsen och den
centrumomvandling som var så typisk för Västerås.
Vi är inte emot en ombyggnad/påbyggnad, tvärtom, men det måste gå att få
till en utbyggnad så att den gamla fasaden kan behållas.
Jörgen Andersson M, Maria Ringström M, Johan Eriksson M, Håkan
Ampellindh M, Ibrahim Onar KD”
Ärendebeskrivning
Samrådsremissen avser en utveckling av kvarteret Njord 8 med syfte att
pröva om det är möjligt att bygga om och till en byggnad som i dag är
kongresscenter och kontor. Förslaget är att bygga på Forumbyggnaden som
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ligger vid Kopparbergsvägen. Målet är att fastigheten ska kunna användas
till flera olika verksamheter. Ändamålen blir då centrum, kontor och
eventuellt bostäder.
Rent konkret betyder förslaget att norra delen av Forumbyggnaden från
1969, rivs, och ny del uppfors på samma plats. En påbyggnad med två
våningar på sydöstra delen av Forum huset trappas gradvis upp till tio
våningar mot hörnet Munkgatan/ Kopparbergsvägen.
Kvarteret ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Västerås [U 24]
Riksintressets motivering är följande: Stadslandskap med stadsmiljöer
präglade av medeltida strukturer, regleringen under 1600-talet,
industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer,
bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal -1940-tal,
centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från ca 1950tal - 1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad.
2018 ändrades riksintresset och ett nytt uttryck tillkom: Centrumområde med
enhetlig modernistisk bebyggelse från 1950-1970-talen, konstnärlig
utsmyckning inom och intill byggnaderna, stora varuhus med gallerior och
parkeringshus som en del av det modernistiska idealet samt trafikseparering
med tunnelsystem under centrumkäman som gett möjlighet till
torgbildningar för folkliv och kulturarenor. Modernistiska offentliga och
kontorsbyggnader av hög arkitektonisk kvalitet så som Melkerkontoret med
dess enhetliga och modernistiska glasfasad, Västerås stadshus med strama
stenfasader och karaktäristiskt klocktorn, Västerås stadsbibliotek med
tegelfasader och mosaikkonst samt polishuset med dess repetitiva
betongfasader.
Det betyder att Forumbyggnaden är en del av den bebyggelse som har pekats
ut som riksintressant.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande - Remiss - Detaljplan för till- och ombyggnad av
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941” daterat 2021-12-03 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.
Yrkanden
Jacob Axelson (L) yrkar på följande ändringar i förvaltningens förslag till
yttrande:
- att avsnittet som lyder ”1 planen avser man att riva halva Forumbyggnaden.
Mot bakgrund av ovanstående vill kulturnämnden framföra att en rivning
olämplig. Rivning av riksintressant bebyggelse kan få upprepningseffekt och
leda till fler rivningsanspråk på det modernistiska riksintressanta kulturarvet.
Det kan i längden få stora negativa konsekvenser och försvaga läsbarheten
riksintresseberättelsen och den centrumomvandling som var så typisk för
Västerås. I planarbetet bör man därför studera vidare lösningar för att
genomföra en påbyggnad med bibehållen befintlig byggnad.” utgår.
- att sista meningen i andra stycket kompletteras så den lyder ”
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Kulturnämnden anser att detta kulturarv ska värnas för framtiden, samtidigt
som tillkommande bebyggelse bidrar till dynamiska stadsmiljöer.
Kulturnämnden anser att den föreslagna till- och ombyggnationen, med
förbehåll för nedanstående, mycket väl kan bidra till detta”.
Jenny Setterholm, Per-Åke Olofsson (S), Mikael Palmqvist (C), Markus
Lindgren (MP) yrkar bifall till Jacob Axelson (L) yrkande.
Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Jacob Axelson
(L) ändringsyrkande, dels Jörgen Andersson (M) bifallsyrkande och föreslår
en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra. Nämnden
godkänner föreslagen propositionsordning varpå den genomförs.
Ordföranden finner att nämnden bifaller Jacob Axelson (L) ändringsyrkande.
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§ 256

Dnr KUN 2021/00396-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
”Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad” daterat 2021-12-02 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i Svenskt näringslivs rankning".
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
”Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad” daterat 2021-12-02 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

A
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Dnr KUN 2021/00172-7.3.1

Beslut - Skissuppdrag till konstnär för konstnärlig gestaltning
Sätra - Delprojekt 2: Parkmiljö/skog/odlingstorg - platser för
interaktion och möten
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Niclas
Lindberg, kulturchef, Karin Nordström, stadsantikvarie, Ulrika Gustafsson,
direktör Stadsarkivet, Anne Halén, strateg, lämnar sammanträdet på grund av
sekretess.
Beslut
1. Konkretiseringen av Delprojekt 2 godkänns enligt förvaltningens förslag,
till att omfatta en gestaltning som innehåller vatten samt en skulptural del
2. Uppdraget tilldelas en konstnär genom förhandlat förfarande utan
föregående annonsering
3. Skissuppdrag om 80.000 kr för ”Konstnärlig gestaltning Delprojekt 2:
Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för interaktion och möten” tilldelas
konstnären NN.
Särskilt yttrande
Maria Ringström (M) inkommer med ett särskilt yttrande:
”Vi Moderater anser att det verkar föreligga ett strukturellt problem vid
upphandling av konstnärer vid skissuppdrag för konstnärlig gestaltning i
Västerås stads kulturnämnd. Återigen frångår Kulturnämnden de av
nämnden framtagna policy och riktlinjer för hur upphandling ska ske.
Riktlinjer som ska utgöra norm för Kulturnämndens upphandlingsförfarande.
Vid beslut om skissuppdrag för Sätra - Delprojekt 2 tilldelas återigen en (1)
konstnär skissuppdrag genom förhandlat förfarande utan föregående
annonsering.
Maria Ringström, Jörgen Andersson, Håkan Ampellindh, Johan Eriksson.”
Äreiidebeskrivning
I Konstprogram Sätra (Dnr: KUN 2019/00642, se bilaga 1) som beslutats av
Kulturnämnden ingår sammantaget fyra delprojekt för konstnärliga
gestaltningsuppdrag. Konstprogrammet har beslutats i ett tidigt skede av
Sätras utveckling och plats för delprojekt 2 beskrivs därför på ett
övergripande sätt: Delprojekt 2: Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för
interaktion och möten.
Möjligheter för konst på platserna parkmiljö / skog / odlingstorg i
konstprogrammet har undersökts genom dialog med Teknik- och
fastighetsförvaltningen (TFF). Detta har skett parallellt med
detaljplansprocessen för Sätra etapp 1 (dp 1913), som avser områdets
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nordliga delar, cirka halva Sätra. I dialogen undersöktes även de olika
platsernas betydelse för interaktion och möten.
I dialogen med TFF tog förvaltningen bland annat del av förstudier kring det
rekreativa stråk som beskrivs i konstprogrammet: ”Dessutom ska ett
befintligt dike vidareutvecklas till en uppsamling av dagvatten och på samma
gång ett rekreativt stråk med biologisk mångfald.”. Stråket har inom ramen
för byggprojektet döpts till Vattenparken och utvecklats till en park där
hanteringen av vattnet är en del av landskapets utformning. Det finns även
planer kring ett vattenspel i den del av parken där vattnet samlas i en
vattenspegel. Parken har en viktig social funktion och områdets viktigaste
mötesplatser och servicepunkter är placerade i anslutning till parken.
Under våren 2021 lyftes förutsättningarna för ett konstnärligt
gestaltningsuppdrag för Delprojekt 2: Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser
för interaktion och möten i Arbetsgruppen för offentlig konst. Arbetsgruppen
för offentlig konst beredde frågan och var positiva till att fokusera
Delprojekt 2 till Vattenparken - den plats där Sätras ambitioner kring
hållbart byggande tydligast upplevs och kommuniceras. På så sätt utgör
Vattenparken en tydlig koppling till Konstprogram Sätras tema:
”Hållbarhet”. Arbetsgruppen bedömde även möjligheten att tillföra ett nytt
samtida, platsspecifikt fontänkonstverk till Västerås offentliga konstsamling
som betydelsefullt.
I september 2021 vann detaljplanen för Sätra etapp 1, dp 1913 laga kraft och
projekteringen har nu inletts och sträcker sig fram till mars 2022. För att
tillvarata möjligheten att samspela med byggprojektet förordar förvaltningen
att Delprojekt 2: Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för interaktion och
möten som en fördjupning av konstprogrammet konkretiserats till att omfatta
den del av Vattenparken där ett vattenspel har planerats. Det konstnärliga
gestaltningsuppdraget för Sätra Delprojekt 2 föreslås omfatta en platsspecifik
konstnärlig gestaltning där vatten ingår. Utifrån Sätras övergripande
inriktningsmål om en hållbar stadsdel föreslås temat för det konstnärliga
uppdraget vara ”Hållbarhet” och uppdragets värdeord ”Lemniskata”
(oändlighetssymbol). Den konstnärliga gestaltningen föreslås även innehålla
en skulptural del som är tillgänglig alla årstider i parkmiljön.
Utgångspunkten för skissuppdraget är att tillvarata konstens möjligheter på
platsen redan under byggets projekteringsfas. På så sätt kan konstnären
påverka beslut kring utformningen av platsen runt konstverket och
beställning av den teknik som behövs:
- dialog mellan konstnär och landskapsarkitekt i tidigt skede, så att den
konstnärliga gestaltningen kan bli en integrerad del av den gestaltade
livsmiljön. Val av exakt plats för konsten och markbeläggning med mera kan
därmed beslutas gemensamt, istället för att konsten i senare skede blir
tilldelad en viss plats i en redan utformad utemiljö.
- dialog mellan konstnär och tekniker angående vattenteknik i ett tidigt
skede. Eftersom TFF står för vattenteknik och teknisk sakkunnig är det
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viktigt att konstprojektet följer byggprojektets tidplan och på så sätt kan
påverka beslut gällande vilken teknik som ska användas och vilka
vatteneffekter som kan uppnås.
-för att uppnå den typ av dialogbeserad skissprocess som beskrivs i
punkterna ovan är det nödvändigt att enbart en konstnär skissar. På så sätt
kan konstnärens skissprocess bli en realistisk del av byggets
proj ekteringsprocess.
Syftet är att genomföra ett konstprojekt där konstnärens skissuppdrag sker i
ett tidigt skede av byggprocessen, och låta konsten bli en integrerad del av
den gestaltade livsmiljön i den nya stadsdelen. För att uppnå delprojektets
syfte förordar förvaltningen att det konstnärliga uppdraget, som ett avsteg
från den hanteringsordning som anges i handlingsplan för offentlig konst,
ska tilldelas en konstnär genom förhandlat förfarande utan föregående
annonsering
I enlighet med upphandlingsförfarandet har en urvalsgrupp, utifrån ett brett
underlag av konstnärer, valt en konstnär som förordas för skissuppdrag
enligt bifogad motivering. Se bilaga 2 ”Motivering skissuppdrag konstnärlig
gestaltning Sätra - Delprojekt 2: Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för
interaktion och möten”. Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner från
Västerås stad (konstsakkunniga och landskapsarkitekt) och två externa
urvalsexperter: Jun-Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare
samt Dan Wid, konstnär, baserad i Västerås.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. Konkretiseringen av Delprojekt 2 godkänns enligt förvaltningens förslag,
till att omfatta en gestaltning som innehåller vatten samt en skulptural del
2. Uppdraget tilldelas en konstnär genom förhandlat förfarande utan
föregående annonsering
3. Skissuppdrag om 80.000 kr för ”Konstnärlig gestaltning Delprojekt 2:
Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för interaktion och möten” tilldelas
konstnären NN.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr KUN 2021/00344-2.6.1

Beslut - Tilldelningsbeslut för tjänstekoncession för
caféverksamhet i Culturen
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Niclas
Lindberg, kulturchef, Karin Nordström, stadsantikvarie, Ulrika Gustafsson,
direktör Stadsarkivet, Anne Halén, strateg, lämnar sammanträdet på grund av
sekretess.
Beslut
1. Kulturnämnden godkänner förlag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling för tjänstekoncession caféverksamhet Culturen.
2. Kulturnämnden antar anbud från Folkets bio Västeråsavdelningen,
(organisationsnummer 878001-3580), i denna upphandling. Direktören ges i
uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende caféverksamhet i
Culturen med Folkets bio Västeråsavdelningen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Förvaltningen har efter övertagandet av Culturen sett över lokaldriften i
samarbete med Teknik- och fastighetsförvaltningen. Bland annat tydligare
gränsdragningar, brandöversyn, ny entré och en stabilare lösning för
lokalupplåtelse.
Kulturnämnden ansvarar för cirka 1700 kvm av Culturens yta. Bland annat
Culturtorget som är en allmän, central plats där verksamheter och besökare i
huset rör sig från och till arbetsplatser eller arrangemang. Men här
uppehåller sig också många, till exempel för att se utställningar eller fika.
Vid Lilla Entrén, i anslutning till biografen, har Folkets Bio
Västeråsavdelning (Bio Elektra) bedrivit caféverksamhet efter
överenskommelse med dåvarande hyresvärden (Culturen ekonomisk
förening) för caféytan. Verksamheten har under upphandlingsperioden
tillfälligt fortsatt med slutdatum 2021-12-31.
En caféverksamhet av hög kvalitet är en viktig förutsättning för fortsatt
utveckling av Culturen som kluster för olika kulturverksamheter. Att kunna
köpa fika uppskattas av både verksamheter och besökare då caféet är en
naturlig samlingsplats och även viktig som servering vid större
kulturarrangemang i huset i samverkan med andra verksamheter.
För att säkra en hållbar drift av caféverksamhet på Culturen har
förvaltningen valt att utlysa en upphandling av en tjänstekoncession inom
ramen för upphandling av koncessioner (LUK). Upphandlingsenheten har
bistått förvaltningen i hantering.
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Annonsering har skett i E-avrop mellan den 1 november och 28 november.
Efter anbudsöppning den 29 november har de två anbud som kommit in
utvärderats och det anbud som uppfyller kraven föreslås tilldelning av avtal.
Då detta är ett upphandlingsärende råder sekretess på ärendet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. Kulturnämnden godkänner förlag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling för tjänstekoncession caféverksamhet Culturen.
2. Kulturnämnden antar anbud från NN i denna upphandling. Direktören ges
i uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende caféverksamhet i
Culturen med NN.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr KUN 2021/00415-2.6.1

Överläggning - Upphandling av kulturverksamheter i Tillberga
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Niclas
Lindberg, kulturchef, Karin Nordström, stadsantikvarie, Ulrika Gustafsson,
direktör Stadsarkivet, Anne Halén, strateg, lämnar sammanträdet på grund av
sekretess.
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
Biblioteksverksamheten i Tillberga har varit upphandlad sedan 1993.
Nuvarande upphandlings avtal upphör 22-12-31. Därför har processen
påbörjats med underlag till en ny upphandling som ska vara klar att
annonsera under våren.
Denna upphandling är en del av en större process kring en samlad
upphandling verksamheter och drift i Tillberga (Bibliotek, bad, fritidsgård,
verksamhet för 10-12-åringar och öppen förskola, samt
äldreboende/servicehus, gruppbostäder och utemiljö)
Målet är att de flesta verksamheter som upphandlas får ett tilldelningsbeslut i
maj och avtalsskrivning juni 2022.
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Dnr KUN 2021/00416-1.3.2

Information - Biblioteksplan 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Marie Holmqvist, bibliotekschef, och Niclas Lindberg, kulturchef,
informerar om tidplanen och den planerade arbetsgången för framtagandet
av en ny biblioteksplan.
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Dnr KUN 1820064-

Information - Medarbetarundersökning 2021
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Linda Öhlén Sandborg, HR-chef, informerar om förvaltningens resultat i
medarbetarundersökningen 2022, där förvaltningens resultat i hållbart
medarbetarengagemang (HME) ligger på 80 i jämförelse med staden som
helhet som ligger på 78. På flertalet punkter ligger förvaltningen i topp
tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen.
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Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet
Beslut
Ärendet utgår.
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Dnr KUN 2021/00006-1.3.3

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Karin Nordström, stadsantikvarie, informerar nämnden om granskningen av
detaljplan för Västerås resecentrum inför att yttrandet i ärendet kommer att
behandlas på januarinämnden.
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Dnr KUN 2021/00413-1.2.3

Övriga frågor
Beslut
Inga övriga frågor anmäls.
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Dnr KUN 2021/00527-1.2.3

Nämndinitiativ från (M) om stärk kulturföretagens förmåga till
självfinansiering, från kris till kraft för Västerås kulturella och
kreativa verksamheter
Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Jörgen Andersson och Maria Ringström (M) anmäler ett nämndinitiativ
”Nämndinitiativ från (M) om stärk kulturföretagens förmåga till
självfinansiering, från kris till kraft för Västerås kulturella och kreativa
verksamheter” och tar tillbaka sitt tidigare nämndinitiativ med diarienummer
KUN 2021/00428.
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