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§80 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare

Beslut
Jenny Setterholm (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Jenny Setterholm (S) utses att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan och offentliga 
ärenden

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan för dagens sammanträde.

Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, anmäler ett 
informationsärende enligt § 96.

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

Utdraesbestyrkande
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§82 Dnr KUN 2022/00005-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om nuläget i 
förvaltningen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§83 Dnr KUN 2022/00006-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar om nuläget i förvaltningen.

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

Justerandes signatur/L
Utdragsbestvrkande
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§84 Dnr KUN 2022/00038-1.3.3

Beslut - Planeringsunderlag 2023-2026

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Utifrån kommunstyrelsens planeringsinriktning för åren 2023-2026, har ett 
planeringsunderlag för kulturnämnden tagits fram. I planeringsunderlaget 
finns omvärldsanalys och planerad verksamhetsutveckling beskriven. 
Underlaget redogör även för demografi och volymutveckling, hur 
demografin påverkar budgetförutsättningarna och påverkan på nämndens 
område, nämndens bidrag till stadens strategiska utvecklingsområden samt 
ekonomiska förutsättningar för nämnden.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Planeringsunderlag 2023-2026 godkänns och överlämnas till 
Kommunstyrelsen för vidare beredning.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrlcande
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§ 85 Dnr KUN 2022/00170-1.4.2

Beslut - Delårsrapport 1 för 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten är ett strukturerat sätt återrapportera till kommunfullmäktige 
om verksamheten bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram. I delårsrapporten 
ingår uppföljning av verksamhetens utveckling, väsentliga 
personalförhållanden, uppdrag och mål under perioden 1 januari 2022 - 30 
april 2022. Delårsrapporten innehåller också en sammanfattande analys av 
den ekonomiska utvecklingen med en översikt och delårsresultat med 
prognos per verksamhet samt prognos över årets investeringar jämfört med 
budget.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Delårsrapport 1 för 2022 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

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

Utdragsbestyrkande

9(26)
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§86 Dnr KUN 2022/00075-1.7.1

Beslut - Årlig uppföljning skydd och beredskap 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2020 att anta program för skydd 
och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument för 
stadens arbete inom området skydd och beredskap. Program för skydd och 
beredskap beskriver Västerås stads arbete inom ett antal områden som rör 
just skydd, säkerhet och beredskap.

För att organisationen ska vara väl förberedd att hantera oönskade händelser 
eller vid höjd beredskap ska åtgärder kring skydd och beredskap genomsyra 
hela organisationen samt vara proaktiva och långsiktiga. Västerås stads 
samtliga nämnder och styrelser har därför ansvar för att:

* styrdokumentet följs inom respektive verksamhet

* skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet

* arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen.

Enligt programmet ska kommunstyrelsen årligen följa upp de områden som 
program för skydd och beredskap berör. Uppföljningen ska ske genom en 
årlig rapport från stadsledningskontoret. Med anledning av pandemin av 
covid-19 har stadsledningskontoret inte prioriterat arbete med uppföljning av 
programmet. Därmed kommer första uppföljningen att behandla arbetet 
under år 2021.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Svar på ”Årlig uppföljning för skydd och beredskap 2021” daterad 2022-04- 
19 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§87 Dnr KUN 2022/00018-7.5.2

Beslut - Ett sammanhållet föreningsstöd för kultur- och 
fritidsföreningar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
För att åstadkomma ett mer sammanhållet föreningsstöd för ökad möjlighet 
till planering/ framförhållning för ideella kultur- och fritidsföreningar så 
föreslår förvaltningen att nämnden fattar beslut om Riktlinjer för 
förenings stödet till ideella kultur och fritidsföreningar förslag daterat 2022- 
04-26. De nya riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2022 
och slår då samman de tidigare riktlinjerna Riktlinjer för föreningsstöd 
(DNR:2008/25-KIFN-004), Riktlinjer för projekt/arrangemangsstöd i 
Västerås (DNR:2011/159-KINF-004) samt reviderade 
bedömningsparametrar (DNR:2014/207-KIFN-421).

I praktiken innebär de nya riktlinjerna inte en speciellt stor förändring för 
föreningarna då mycket av de tidigare riktlinjerna återfinns även i det nya 
förslaget. I processen av att skriva fram förslaget har förvaltningen 
genomfört samråd med föreningar som de senaste åren återkommande sökt 
projekt och arrangemangsstöd för att få en ökad förståelse för hur 
föreningarna ser på hur den stödformen funlcar för dem idag. Med de mindre 
revideringarna som nu föreslås tror förvaltningen att det kommer skapas ett 
mer sammanhållet föreningsstöd. De nya riktlinjerna innebär i stora drag att:

* Det som idag kallas årligt verksamhetsstöd byter namn till föreningsstöd 
för att skapa en ökad tydlighet kring att det gäller stöd för ideella föreningar. 
Föreningarna kommer också i högre utsträckning än tidigare att uppmuntras 
att på hösten året innan söka för all sin planerade verksamhet det kommande 
året, medräknat de projekt och arrangemang man planerar just för det 
specifika året.

* Stödformen projekt och arrangemangsstöd ersätts av ett så kallat 
kompletterande föreningsstöd, namnbytet och korrigering i riktlinjerna sker 
av samma anledning som ovan namnbyte. Med det kompletterande 
föreningsstödet breddas också möjligheten för vad föreningarna kan söka ett 
stöd för.

* Vissa mindre ändringar föreslås i den nya riktlinjen samt att den inledande 
texten uppdateras från tidigare beslut från 2010.

Förvaltningen föreslår också i samband med detta beslut att nämnden ska 
besluta om en revidering av rutinen för uppföljning av föreningsstödet till 
kultur och fritidsföreningar (DNR: 2021/00292). I förslaget är det dels en 
redaktionell ändring för att stöden ska benämnas med rätt namn i förhållande 
till riktlinjen. Dels har också rutinen uppdaterats med ett förslag på vilken

Utdraasbestyrkande
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uppföljning och redovisningsrutin som ska gälla för det kompletterande 
föreningsstödet.

Slutligen föreslås förvaltningen att nämnden beslutar att de uppdaterade 
riktlinjerna ska utvärderas vid passande tillfälle under 2023 och att det då 
också genomförs en bamkonsekvensanalys på kulturnämnden riktlinjer för 
föreningsstödet till ideella kultur och fritids föreningar. I förslaget till 
riktlinjerna står också att riktlinjerna ska revideras i början av varje ny 
mandatperiod för kulturnämnden.

Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:

* Att anta förvaltningens förslag på Riktlinjer för föreningsstödet till ideella 
kultur och fritidsföreningar daterat 2022-04-26 som skulle börja gälla från 
och med 1 juni 2022

* Att anta förvaltningens förslag på reviderad Rutin för uppföljning av 
föreningsstödet till kultur och fritidsföreningar daterad 2022-04-26

* Att förvaltningen får i uppdrag att utvärdera de nya riktlinjerna under 2023 
samt att det då också genomförs en bamkonsekvensanalys på kulturnämnden 
riktlinjer för föreningsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§89 Dnr KUN 2022/00169-7.0.2

Information - Lokalförsörjning kulturverksamheterna

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar om 
analys av lokalförsörjning för kulturverksamheterna.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§90 Dnr KUN 2021/00334-1.2.3

Överläggning - Revidering av nämndplan 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Det finns ett behov att genomföra ett sammanträde i september då nämnden 
bör ta ställning till delårsrapport 2.

Syftet med det extra nämndsammanträdet den 7 november var främst att 
välja ett arbetsutskott. Enligt arbetsordningen utgörs de ordinarie 
ledamöterna i arbetsutskottet av presidiet, därmed behöver endast ersättarna 
till arbetsutskottet väljas, vilket kan göras den 29 november.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

1.1 september sammanträder arbetsutskottet den 15 september klockan 13:00 
och nämnden den 29 september klockan 14:00.

2. Nämndsammanträdet den 7 november klockan 14:00 tas bort från 
nämndplanen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§91 Dnr KUN 2021/00416-1.3.2

Överläggning - Biblioteksplan 2022-2024

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
I handlingsplan för folkbiblioteksverksamhet fokuseras på åtgärder och 
politisk inriktning som skapar långsiktiga förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter för att bidra till att undanröja hinder för 
biblioteksorganisationen i dess strävan att uppfylla bibliotekslagen.

Handlingsplan för folkbiblioteksverksamhet är 3-årig och utgår från 
bibliotekslagen och stadens styrdokument. Planen koncentrerar sig på tre 
områden. Under respektive fokusområde beskrivs de två främsta 
utmaningarna för biblioteksverksamheten.

Bibliotekslagen fastställer att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Hur biblioteksplanema utformas är upp till 
varje kommun att bestämma.

I Västerås uppfylls lagstiftningen genom att de pedagogiska nämnderna antar 
en Skolbiblioteksplan och genom att Kulturnämnden antar en handlingsplan 
för folkbiblioteksverksamheten. Handlingsplan för skolbibliotek 2020-2024 
antogs 2020 av Grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Handlingsplan för folkbiblioteksverksamhet, Västerås biblioteksplan 2022- 
2024 har varit ute på remiss till Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden, 
Äldrenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Skultuna 
kommundelsnämnd och Region Västmanland.

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

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§92 Dnr KUN 2021/00295-1.3.4

Överläggning - Handlingsplan offentlig konst i Västerås

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i Kulturnämndens verksamhetsbeskrivning för 2021 
uppdraget att revidera nuvarande Handlingsplan för offentlig konst i 
Västerås 2019-2024 (KUN 2018/00183). Sedan 2019 tillämpar Västerås stad 
en finansieringsmodell för offentlig konst, en variant av den så kallade 
enprocentregeln, där investeringsmedel årligen avsätts för att tillföra ny 
offentlig konst.

För att implementera arbetet med den nya finansieringsmodellen och för att 
den offentliga konsten i Västerås ska kunna ligga i framkant av utvecklingen 
behöver handlingsplanen väsentligt revideras. Handlingsplanen ska 
möjliggöra en spännvidd av processer i tillkomst och genomförande av nya 
offentliga konstverk samt en mängd olika och varierade konstnärliga uttryck. 
Det ska till exempel finnas goda förutsättningar för konstnärer att kunna 
komma in tidigt i projekt, utforska nya tekniker och konstnärliga uttryck. 
Behovet och förutsättningarna på den aktuella platsen och de människor som 
vistas där ska vara i fokus. Konstens potential att engagera och erbjuda 
reflektion och upplevelse för stadens invånare och besökare bör tillvaratas.

Rapporten ”Så fri är konsten” (2021:1) från Myndigheten för kulturanalys 
släppes i juni 2021. Fokus i rapporten är konstnärlig frihet och armlängds 
avstånd. Det finns rekommendationer kring hur kommuner kan agera för att 
upprätthålla dessa principer, bland annat genom organisatoriskt särskiljande i 
beslutsprocessen kring konst. I Kulturnämndens verksamhetsplan för 2022 
anges konstnärlig frihet som en ”Prioriterad inriktning för verksamheten 
2022 med utblick mot 2023”. Målbilden är att: ”göra idealet om konstnärlig 
frihet och armlängds avstånd vägledande för den kommunala 
kulturpolitikens utformning och genomförande. Idealet garanteras bland 
annat genom tydligt organisatoriskt avstånd mellan politiskt beslutsfattande 
och beslut som har med konstnärlig bedömning att göra”.

Benchmarking av likvärdiga kommuners beslutsprocesser har visat att 
ansvarig nämnd tar färre eller inga av de tre beslut per konstprojekt 
(konstprogram, skiss- och genomförandeuppdrag) som Kulturnämnden gör 
enligt nuvarande Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019-2024 
(KUN 2018/00183). I de fall där beslut tas, styr delegationsordningens 
beloppsnivåer. För beslut kring skiss- och genomförandeuppdrag framgår det 
tydligt att beslutet sker för att ingå avtal, ej gällande konstnärlig bedömning.

Justerandes signatur U tdrassbesty rkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-05

19 (26)

I förslaget på reviderad handlingsplan har förvaltningen haft dessa faktorer 
som utgångspunkt.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

Förvaltningens förslag till reviderad Handlingsplan för offentlig konst i 
Västerås daterad 2022-03-30 antas.

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

Utdraesbestyrkande
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§93 Dnr KUN 2021/00426-7.0.1

Överläggning - Revidering av regelverket för stöd till 
samlingslokaler 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har skrivit fram ett förslag på revideringar i regelverket för 
stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden.

I processen av att skriva fram förslaget har det i samband med studiebesök 
hos bygdegårdama samlats in feedback på gällande regelverk. Förvaltningen 
planerar för att föreslå nämnden att fatta beslut om ett reviderat regelverk på 
nämnden i juni. Efter ett beslut skulle blanketter för de olika stöden 
tillgängliggöras i Interbook Go samt att informationen på stadens hemsida 
om kulturnämndens stöd skulle uppdateras med information om stöd till 
samlingslokaler.

De föreslagna förändringarna innefattar förtydligande och redaktionella 
ändringar i stort. Förslaget tydliggör de tre olika kategorier av stöd som 
regleras av regelverket, som föreslås vara driftstöd, reparations- och 
underhållsstöd samt upprustningsstöd genom medfmansiering. Under varje 
kategori stöd har det förtydligats hur beviljat stöd ska följas upp/redovisas. 
Gällande driftsstödet så har det i förvaltningens förslag strukits att en 
förening inte kan beviljas både driftsstöd och medfmansiering samma år. För 
kategorin reparations- och underhållsstöd har det tydliggjort ytterligare vad 
för typ av åtgärder som sorteras in under den kategorin.

I kategorin upprustnings stödet genom medfmansiering har det i förslaget 
tydliggjorts att det är prioriterat hos nämnden att det man denna stödkategori 
i första hand vill stötta föreningar via en medfmansiering i samband med 
ansökan hos Boverket. Förslaget innebär dock att det går att beviljas ett 
direkt upprustningsstöd avhängt på exempelvis åtgärdens angelägenhetsgrad 
och föreningens situation. Då Boverkets praxis har ändrats sedan regelverket 
skrevs har förvaltningen också skrivit om stycket gällande certifierad 
kontrollant av de byggnadstekniska åtgärderna. Även ett förtydligade 
gällande utbetalningen av stöd vid medfmansiering har lagts till i förslaget.

Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut att 
överläggningen beslutas avslutad.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§94 Dnr KUN 2022/00165-7.0.2

Information - Arbetet med Handlingsplan Lögarängen

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Anna Mattsson, utvecklingsledare kultur, informerar om arbetet med 
handlingsplan för Lögarängen.

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

Justerande» signatur Utdragsbestyrkande
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§95 Dnr KUN 2020/00447-7.5.3

Information - Redovisning från kulturstipendiaterna 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informations ärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Michael Bäck, producent, informerar om kulturstipendiatemas redovisning 
av stipendium 2021.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§96 Dnr KUN 2021/00415-2.6.1

Information - Upphandling av biblioteksverksamhet i Tillberga

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informations ärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar om 
arbetet och tilldelningsbeslut angående biblioteksverksamhet i Tillberga.

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

Utdraasbestvrkande
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§97 Dnr KUN 2022/00007-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informations ärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om verksamheten på 
Stadsarkivet.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§98 Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informations ärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar 
nämnden om kulturverksamheterna.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§99 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor till arbetsutskottet 

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


