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Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Jörgen Andersson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Jörgen Andersson (M) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
Proposition
Ordföranden finner att det fmns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan för dagens sammanträde.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Utdragsbestvrkande
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§ 102

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 för Stadsarkivet meddelar hur nuläget i
förvaltningen är och vad som pågår i verksamheten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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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 för 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.

Utdragsbestyrlcande
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Dnr KUN 2022/00072-1.4.2

Beslut - Månadsrapport maj 2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandf

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr KUN 2021/00416-1.3.2

Beslut - Biblioteksplan 2022-2024
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
I Västerås stads biblioteksplan 2022-2024 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 20222024 har varit ute på remiss till Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden,
Äldrenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Skultuna
kommundelsnämnd och Region Västmanland. Samtliga har inkommit med
yttranden och handlingsplanen har därefter bearbetats ytterligare.
De förändringar som gjorts efter att remissinstanserna inkommit med sina
yttranden redovisas i en separat remissredogörelse.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
Västerås stads biblioteksplan 2022-2024 antas att gälla från och med 1 juli

2022.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2021/00426-7.0.1

Beslut - Revidering av regelverket för stöd till samlingslokaler

2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende 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 medfinansiering. 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 medfinansiering samma år. För
kategorin reparations- och. underhållsstöd har det tydliggjort ytterligare vad
för typ av åtgärder som sorteras in under den kategorin.
I kategorin upprustningsstödet genom medfinansiering har det i förslaget
tydliggjorts att det är prioriterat hos nämnden att det man denna stödkategori
i första hand vill stötta föreningar via en medfinansiering 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 medfinansiering har lagts till i förslaget.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut att anta
förvaltningens förslag på reviderat regelverket för stöd till samlingslokaler
daterat 2022-05-30 att börja gälla från och med 1 juli 2022 och tillämpas på
ansökningar som inkommer efter det.
Proposition
Ordföranden finner att det fmns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

les signatur

Utdragsbestyrkande

11 (29)

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

§107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-09

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
föreningsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar förslag daterat 202205-30. De nya riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 juli 2022,
och tillämpas på ansökningar som inkommer efter det, och slår då samman
de tidigare riktlinjerna Riktlinjer för föreningsstöd (DNR:2008/25-KIFN004), Riktlinjer för projekt/arrangemangsstöd i Västerås (DNR:2011/159KINF-004) samt reviderade bedömningsparametrar (DNR:2014/207-KIFN421).
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 funkar 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

Utdragsbestyrkande
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till riktlinjen. Dels har också rutinen uppdaterats med ett förslag på vilken
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 fritidsföreningar. 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:
1. Riktlinjer för föreningsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar
daterat 2022-05-30 antas att börja gälla från och med 1 juli 2022 och
tillämpas på ansökningar som inkommer efter det
2. Rutin för uppföljning av föreningsstödet till kultur och fritidsföreningar
daterat 2022-05-30 antas
3. 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.

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr KUN 2022/00190-7.0.2

Beslut - Ekonomiskt bidrag till Västerås konserthus 20 år
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Den 7 september 2022 är det 20 år sedan Västerås Konserthus invigdes
vilket kommer att firas under en veckas tid med ett brett publikt utbud.
Artister som Malena Emman, Magnus Lindgren och Fanny Wistrand, med
Västerås anknytning, kommer att gästa Konserthuset och bjuda publiken på
en galakonsert vid sidan av klubbkvällar, familj eföreställningar, sång och
dans med mera.
Västmanlandsmusiken ansöker om 100 000 kronor för att kunna hålla extra
låga biljettpriser till allmänheten.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
Västmanlandsmusiken beviljas bidrag om 100 000 kronor för genomförandet
av Konserthusets 20-årsjubileum.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2022/00221-7.3.2

Beslut - Uppdrag om att skriva fram yttrande om stenbrott och
deponi i närheten av fornminnesområdet Anundshög
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2022/00164-7.5.2

Beslut - Projektstöd för bok om Eks Vagnmuseum och historien
om hästar och vagnar under 1900-talet
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Västmanlands Kulturmiljöförening ansöker om 200 000 kr i projektstöd för
att kunna dokumentera Eks Vagnmuseum och bakgrunden till museet samt
att berätta historien om hästar och vagnar på Västerås gator genom Eks
hyrverk under hela 1900-talet i en bok. Total projektbudget har föreningen
räknat till 550 000 kr dels för arbetet med dokumentation, fotografering och
intervjuer där man anlitat olika personer för detta, dels för formgivning och
tryckkostnader av boken (1000 exemplar). Intäkter är utöver stödet från
staden är föreningens egen insats, stöd från region Västmanland samt
försäljningsintäkter från boken.
Tidsplanen för projektet är att genomföra intervjuer under 2022 och att
boken ska kunna ges ut under våren 2023. Därför föreslår förvaltningen att
beviljat stöd ska redovisa senast sista juni 2023.1 samband med
redovisningen vill nämnden ta del av 10 exemplar av boken. Utebliven
redovisning kan resultera i återbetalning av bidraget. I samband med
marknadsföring (annonser, affischer, hemsida etcetera) ska följande
formulering användas: ”Med stöd av Västerås stads kulturnämnd”.
Utbetalning av bidraget sker till föreningens konto efter beslut.
Förvaltningen föreslår att beviljat stöd kan täckas av medel från kulturfonden
och/eller via den "kultursatsning" som nämnden kompenserades med i
årsplan 2022.1 och med förvaltningens mottagna uppdrag DNR: 2022/00156
gällande att undersöka eventuellt övertagande av samling från Eks
Vagnmuseum där en naturlig del i förvaltandet skulle innebära en
dokumentation av samlingarna ser förvaltningen positivt på projektet och
motiverar att stöd beviljas utifrån detta.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut att bevilja 200 000 kr till
Västmanlands Kulturmiljöförening för projektet en bok om Eks
Vagnmuseum och historien om hästar och vagnar under 1900-talet
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Utdrassbestyrkande
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Dnr KUN 2022/00176-7.0.1

Information - Uppdrag om att undersöka möjligheterna för
övertagande av hela eller delar av samlingen från Eks
vagnmuseum
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar
nämnden om arbetet med att undersöka möjligheterna för övertagande av
hela eller delar av samlingen från Eks vagnmuseum.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerande;

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2021/00295-1.3.4

Beslut - Handlingsplan offentlig konst i Västerås
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrlcande
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Dnr KUN 2022/00219-7.3.1

Beslut - Fördjupat konstprogram Sätra - delprojekt 1: Bullervall
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
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 beskriver bakgrund samt övergripande syfte och mål
med mera. Syftet med ett fördjupat konstprogram är att beskriva de ramar
som arbetats fram för Delprojekt 1: Bullervall / bullerplank inför
upphandling av det konstnärliga gestaltningsuppdraget.
Det fördjupade konstprogrammet har beretts i Arbetsgruppen för offentlig
konst och i dialog med Teknik och fastighetsförvaltningen (TFF). I
september 2021 vann detaljplanen för Sätra etapp 1, dp 1913 laga kraft. Det
kommer inte att uppföras något bullerplank på platsen. Därmed har platsen i
det fördjupade konstprogrammet specificerats till bullervall.
I det fördjupade konstprogrammet föreslås att:
* konstnärens uppdrag är att genomföra en semi-permanent konstnärlig
gestaltning särskilt utformad för Sätras bullervall.
Utgångspunkten till denna formulering är de övergripande ramar som
beskrivs för delprojekt 1 i Konstprogram Sätra (Dnr: KUN 2019/00642, se
bilaga 1):
”Genom att låta konsten ta plats i detta tidiga skede kan Sätra sättas på
kartan redan innan de första byggnaderna står klara. Konsten kan upplevas
av passerande bilister, aktivera platsen under hela byggfasen samt bidra till
att skapa en identitet för stadsdelen.
Den konstnärliga gestaltningen på bullervallen/bullerplanket kan med fördel
riktas mot att vara av en mer temporär art och öppna för möjligheten att i
framtiden kunna bytas ut - eller byggas vidare på - i takt med att området
växer och omvandlas.”
* konstprojektet Konstnärlig gestaltning Sätra - delprojekt 1: Bullervall har
till uppgift att genomföra en platsspecifik konstnärlig gestaltning för
bullervallen på vardera sida om in-/utfart till Sätra etapp 1. Solceller ska ingå
som konstnärligt material och kommer att generera energi till delar av
områdets infrastruktur på allmän platsmark. Tema för det konstnärliga
gestaltningsuppdraget är ”Hållbarhet” (enligt Konstprogram Sätra). Skiss-,
produktions- och installationsprocess sker i nära samarbete med
uppdragsgivaren Västerås stad och berörda leverantörer i byggprojektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§ 114

Dnr KUN 2021/00410-7.3.1

Beslut - Tilldelningsbeslut skissuppdrag till konstnär för
konstnärlig gestaltning Gäddeholm
Beslut
Ärendet förs inte vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fastställt konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning
Gäddeholm” (Dnr KUN 2021/00143, se bilaga 1). Syftet med det
konstnärliga gestaltningsuppdraget för Gäddeholm är att prioritera och
förstärka Fredriksdals bamperspektiv, samt att fördjupa det genom att barns
perspektiv synliggörs och tillvaratas i en deltagandeprocess med konstnären.
Detta sker som en del av konstnärens skissuppdrag. Utgångspunkten är att
barn från Gäddeholmsskolan ska delta i den konstnärliga processen, vilket
ska påverka gestaltningens utformning. För att uppnå det syftet anger
konstprogrammet 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.
Uppdraget omfattar:
* en mobil konstnärlig gestaltning för området Fredriksdal. Genom att
konstverket är mobilt, flyttas och följer det områdets framväxt. Verket
kommer slutligen att placeras permanent i området år 2027.
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 ”Motivering skissuppdrag konstnärlig
gestaltning Gäddeholm”. Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner
från Västerås stad (konstsakkunniga och arkitekt) och två externa
urvalsexperter; Niklas Östholm, curator och konstskribent samt konstnären
Bella Rune.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att:
Skissuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning Gäddeholm” om 80 000 kronor
tilldelas konstnär enligt bilagan ”Motivering - Tilldelning av skissuppdrag
konstnärlig gestaltning Gäddeholm” daterad 2022-06-01.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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§ 115

Dnr KUN 2019/00603-7.3.1

Information - Fokus skola och invigning av konstnärlig
gestaltning Irstaskolan
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Katarina Frost, enhetschef för Västerås museer, informerar om invigning av
konstnärlig gestaltning Irstaskolan.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2022/00144-1.7.1

Beslut - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att
minska nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila
plaster (Handlingsplan för en hållbar plastanvändning)
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i årsplan 2021 uppdrag till kommunstyrelsen att ta
fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning. En hållbar
plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och
klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage.
Denna handlingsplan utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på
såväl nationell nivå som inom EU och globalt.
Västerås stad har under 2020 arbetat med projektet Plastbanta Västerås.
Lärdomar från projektet, våra lokala förutsättningar, samt utgångspunkter i
arbetet med en hållbar plastanvändning på nationell nivå har varit
vägledande i framtagandet av denna handlingsplan.
Handlingsplanens syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma
prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom Västerås kommun.
Övergripande mål är att ingen plast med skadliga ämnen eller onödig plast
förekommer i stadens verksamheter samt skapa förutsättningar för en hållbar
plastanvändning. Planen utgår därför från tre fokusområden, följt av ett antal
mål och aktiviteter.
1. Medvetna inköp och smartare användning
Ambitionen är att ingen skadlig eller onödig plast ska förekomma i
verksamheterna. Aktiviteterna handlar om att ställa krav i de upphandlingar
som staden gör, förbättra inköpsrutiner och höja kunskapen bland de som
arbetar med upphandlingar och inköp samt att öka medvetenheten om de
produkter som används.
2. Ökad materialåtervinning och sortering
Målen inom detta område är att ges goda möjligheter till källsortering i
verksamheterna och att plasten som används kan ingå i en cirkulär ekonomi.
Aktiviteter för att uppnå detta innebär bland att skapa förutsättningar för
materialåtervinning och sortering samt att öka kunskap om återvinning.
3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning
Ökad kunskap om plastens miljö- och hälsoeffekter bland såväl
förtroendevalda och medarbetare som invånare är målet för detta
fokusområde. I fokusområdet ingår främst kunskapshöjande aktiviteter
såsom kommunikations- och informationsinsatser för att öka medvetenheten

Utdragsbestvrkande

23 (29)

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-09

om en hållbar plastanvändning. Aktiviteterna riktar sig i första hand internt
till förtroendevalda och medarbetare men även externt till leverantörer,
kunder och invånare.
Denna handlingsplan innehåller även vägledningar som vid inköp eller
användning av plast ska bidra till en hållbar användning.
Dessa ska från sommaren 2022 även finnas tillgängliga på Västerås stads
externa webb.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till nämnden:
Yttrande - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att minska
nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster
(Handlingsplan för en hållbar plastanvändning) daterat 2022-06-02 antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrlcande
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Dnr KUN 2022/00104-7.0.2

Information - Stöd till studieförbund 2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 1823651-

Information - Webhportalen Kulturarv Västmanland
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr KUN 2022/00007-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar om
nuläget i verksamheten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor till arbetsutskottet
Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur
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