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§201 Dnr KUN 2021/00412-1.2.3

Val av justerare

Beslut
Jörgen Andersson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Jörgen Andersson (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

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

Utdraesbestyrkande
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§202 Dnr KUN 2021/00414-1.2.3

Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden

Beslut
Föredragningslistan godkänns.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan för dagens sammanträde.

Niclas Lindberg, kulturchef, anmäler tre övriga frågor.

Markus Lindgren (MP) anmäler två nya ärenden enligt § 221-222.

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

Utdragsbestyrkande
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§203 Dnr KUN 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

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 sienatur Utdraesbestvrkande
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§204 Dnr KUN 2021/00004-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-08

9(29)

§205 Dnr KUN 2021/00297-7.3.2

Beslut - Ansökan om upprustningsstöd från Kungsåra 
bygdegårdsförening

Beslut
Ärendet förs inte vidare till nämnd i november.

Ärendebeskrivning
Kungsåra bygdegårdsförening söker ett stöd för att kunna installera en luft- 
vattenvärmepump. Föreningen beskriver att pumpen som skulle installeras 
till befintligt värmesystem skulle ge en energieffektivisering samt minskad 
klimatpåverkan (koldioxidutsläpp). Investeringen skulle också underlätta den 
framtida tillsynen och skötseln av bygdegården. Bygdegården har idag en 
pelletspanna.

Inköp och installation av luft- vattenvärmepump, iordnings ställande av 
uppställningsplats och bortforslande av gamla pannan beräknar föreningen 
kommer innebära en total kostnad på 120 000 kr. Föreningens egen insatts 
blir att genom ideellt arbete göra fundamentet utomhus som värmeväxlaren 
ska stå på samt demontering och bortforslande av den gamla pannan. De 
söker därför 115 000 kr i upprustningsstöd. Installationen sker av en 
certifierad installatör och förvaltningen bedömer därmed kravet om en 
certifierad kontrollant som uppfyllt.

Föreningen uppfyller de, enligt riktlinjerna för stöd till samlingslokaler, 
beslutade parametrar för att kunna beviljas stöd till samlingslokal. Ett 
upprustningsstöd kan ges för bland annat åtgärder för energieffektivisering 
eller andra miljöförbättrande insatser. Det kommunala upprustningsstödet för 
samlingslokaler ger också möjlighet att vidare söka investeringsstöd hos 
Boverket, då med staden som medfinansiär. Dock gäller denna ansökan 
enbart stöd från staden för planerad upprustning.

Ansökan ska vara inkommen senast den 1 september året innan 
upprustningsprojektet avses genomföras. Kungsåra inkom med ansökan den 
3 augusti 2021 med då utrymme finns i budget föreslår förvaltningen att stöd 
beviljas och belastar årets budget för stöd till samlingslokaler. Det föreslagna 
beslutet om stödet på 115 000 skulle belasta den totala budgeten av 
1 100 000 kr för stöd till samlingslokaler 2021.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar att ärendet inte förs vidare till nämnd som 
beslutsärende i november.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Markus Lindgren (MP) förslag och frågar arbetsutskottet om 
dessa.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Markus 
Lindgren (MP) yrkande.

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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§ 206 Dnr KUN 2021/00377-1.2.3

Beslut - Nämndinitiativ från (M) Kuttersmycken i Västerås 
offentliga rum eller kultur som lägger grund för hållbar 
samhällsutveckling

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.

11 (29)

Justerancjps signatur Utdragsbestyrkande
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§ 207 Dnr KUN 2021/00366-1.7.1

Beslut - Remiss om Västerås stads handlingsplan gällande 
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS)

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Västerås stads 
handlingsplan gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar 
(ANDTS) 2022-2025. Handlingsplanen anger en gemensam, samlad riktning 
för Västerås stads preventionsarbete avseende detta och bygger på visionen 
om ett samhälle som ger förutsättningar för att alla stadens invånare ska 
kunna leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak samt spel om pengar

Handlingsplanen består av ett övergripande mål och fem målområden, vilka 
är framtagna efter de utmaningar som har identifierats som mest angelägna 
att prioritera.

Övergripande mål

* Västerås stad ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och 
dopningsmedel med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobak.

Målområden

* Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel om pengar 
ska minska

* Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

* Antalet vuxna samt barn och unga som utvecklar skadligt bruk, missbruk 
eller beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar ska 
succesivt minska.

* Vuxna samt barn och unga med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet

* Antalet vuxna samt barn och unga som dör och skadas på grund av sitt eget 
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
ska minska

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

”Yttrande - Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel om pengar (ANDTS)” daterat 2021-10-28 godkänns 
och överlämnas till Kommunstyrelsen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 208 Dnr KUN 2021/00103-1.4.2

Beslut - Månadsbokslut oktober 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

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.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Nämnden tar del av månadsrapport per sista oktober 2021 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

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

Justerandes s|gnaturA Utdragsbestyrkande
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§ 209 Dnr KUN 2021/00360-7.3.1

Beslut - Prioritetsplan nya platser för offentlig konst

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Enligt Handlingsplan för offentlig konst i Västerås stad (Dnr KUN 
2018/00183) ska placeringar av ny offentlig konst sammanställas i en treårig 
prioritetsplan med möjlighet till årlig revidering. Prioritetsplan nya platser 
för offentlig konst (Prioritetsplanen) är ett styrdokument som anger vilka 
platser och geografiska områden i Västerås stad som prioriteras för att 
tillföras ny offentlig konst.

Genom Prioritetsplanen hanteras stadens samtliga satsningar på ny offentlig 
konst:

* Prioritetsplanen beskriver ett antal perspektiv som ligger till grund för val 
av platser och geografiska områden för ny offentlig konst. Även 
stadsövergripande, strategiska satsningar inom Västerås stad kan inkluderas.

* Övriga initiativ: från kommunledningen, samarbetsprojekt där andra 
organisationer är projektägare, samt förslag från andra aktörer t ex 
donationer och medborgarförslag (e-förslag).

Prioritetsplan nya platser för offentlig konst 2022-2024 daterat 2021-10-29 
har beretts av förvaltningen och Arbetsgruppen för offentlig konst. 
Områden/platser som ej har avslutats inom föregående prioritetsplan 
kvarstår. I prioritetsplanen kompletteras de med följande nya områden:

- Kopparlunden

- Skultuna kommundel, inkluderar Romfartuna skola

- Önsta-Gryta

Föreslagna platser och områden påbörjas eller genomförs inom aktuell 
prioritetsplan. Vissa kommer att sträcka sig in i år 2025 och åren framöver. 
Tidsättningen är preliminär och kan komma att ändras i förhållande till 
områdets, platsens, fastighetens eller samarbetsprojektets övergripande 
tidplan.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att:

”Prioritetsplan nya platser för offentlig konst 2022-2024” daterad 2021-10- 
29 antas.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.
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§ 210 Dnr KUN 2021/00411-7.3.1

Beslut - Genomförandeuppdrag till konstnär för konstnärlig 
gestaltning Rudbeckianska Gymnasiet 400år

Lenny Hallgren, Niclas Lindberg, Ulrika Gustafsson, Mikael Palmqvist 
lämnar sammanträdesrummet med anledning av sekretess.

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Konstprogrammet ”Konstprogram - Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska 
gymnasiet 400år” (DNR: KUN 2019/00604, se bilaga 1) och Skissuppdrag 
till konstnären för konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år 
(Dnr KUN 2021/00174) är beslutade av Kulturnämnden. Konstnären som 
enligt Kulturnämndens beslut har tilldelats skissuppdrag är NN, en av 
Sveriges mest tongivande samtidskonstnärer.

Västerås stads strategiska projekt ”Rudbeckianska gymnasiet 400 år” drivs 
av stadsledningen inom Västerås stad och firar 400-årsjubileet av 
anläggandet av Sveriges första gymnasium 1623. Jubileets syfte är bland 
annat att lyfta betydelsen av Västerås som kunskaps- och lärostad och 
Västerås historiska betydelse för Sveriges utveckling, idén om allas rätt till 
utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.

Konstnärens uppdrag är att genomföra en platsspecifik konstnärlig 
gestaltning i samma kvarter som Rudbeckianska gymnasiet, i direkt 
anslutning till Västerås domkyrka, stadsbibliotek och Botaniska trädgård. 
Gestaltningen ska ta hänsyn till uppdragets och platsens unika 
förutsättningar, omgivande arkitektur, konst och de starka kulturvärden som 
finns i kvarteret. Konsten ska färdigställas för att invigas under jubileumsåret 
2023.

Uppdraget omfattar:

* Platsgestaltning av mindre plats vid entrén till kvarteret i korsningen 
Biskopsgatan Östra kyrkogatan. Denna plats ska innehålla skulptural 
gestaltning av permanent karaktär.

* Markytskikt med möjlighet till mönsterbildning i marksten på gång- och 
cykelbana i förlängningen av Östra kyrkogatan, mellan Domkyrkan och 
Stadsbiblioteket. Den konstnärliga gestaltningen här ska vara av semi
permanent karaktär.

Förordande till beslut är berett utifrån konstnärlig grund av projektets 
Urvalsgrupp. Urvalsgruppen har beslutat godkänna NN skiss xxxxxxxxxx 
enligt motivering i bilaga 2 ”Motivering godkännande av skiss för 
konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år”.

Justerandes sfgnatur

(
U tdraesbestyrkande
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Samtliga personer i urvalsgruppen har gestaltningskompetens, flertalet av 
dem är konstsakkunniga.

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

Förordande är även berett i den Interna arbetsgruppen för konstprojektet.
Den Interna arbetsgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom 
Västerås stad som har bedömt skissens funktionsaspekter till exempel förslag 
till material och teknik.

Skissförslag xxxxxxxxxx bedöms sammanfattningsvis vara väl lämpat för ett 
genomförande och beslut om genomförandeuppdrag till konstnären NN 
förordas.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Genomförandeuppdrag för Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska 
gymnasiet 400år om 1 900 000 kr tilldelas konstnären NN och hens 
skissförslag xxxxxxxxxx enligt ”Motivering godkännande av skiss för 
konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år” daterad 2021-11-
01.

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

Justen ’ 'gnatur

/
Utdragsbestyrkande
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§ 211 Dnr KUN 2021/00409-7.3.1

Beslut - Skissuppdrag till konstnärer för konstnärlig gestaltning 
Oxbacken

Lenny Hallgren, Niclas Lindberg, Ulrika Gustafsson, Mikael Palmqvist 
lämnar sammanträdesrammet med anledning av sekretess.

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fastställt konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning 
Oxbacken” (Dnr: KUN 2021/00294, se bilaga 1). Utgångspunkt för det 
konstnärliga gestaltningsuppdraget är en samtida platsspecifik konstnärlig 
gestaltning för den nya parkeringsanläggningen P-hus Oxen. 
Konstprogrammet anger att det konstnärliga gestaltningsuppdragets 
upphandlingsförfarande är Projekttävling.

Uppdraget omfattar:

* ett eller flera väggverk för de två väggytor som sträcker sig över fem 
våningsplan i byggnadens inglasade trapphus.

I enlighet med upphandlingsförfarandet har konstnärer anmält sitt intresse att 
delta i projekttävlingen. Tävlingsbidragen i projekttävlingen presenteras 
anonymt till dess att projekttävlingen avslutas. Konstnärernas namn anges 
därför genomgående, under hela upphandlingsprocessen enbart med siffror. 
Tre konstnärer tilldelas skissuppdrag (parallella skissuppdrag), varav en (1) 
skiss vinner projekttävlingen och förordas för genomförandeuppdrag.

Projekttävlingens jury har valt tre konstnärer som förordas för skissuppdrag 
enligt bifogad motivering. Se bilaga 2 ”Motivering skissuppdrag konstnärlig 
gestaltning Oxbacken”. Juryn består av två tjänstepersoner från Västerås stad 
(konstsakkunniga), projektets arkitekt och två externa urvalsexperter: Jun-Hi 
Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt konstnären 
Linnea Rygaard.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Skissuppdrag tilldelas Konstnär 1, Konstnär 2 och Konstnär 3 för 
”Konstnärlig gestaltning Oxbacken” om 30 000 kr per konstnär enligt 
”Motivering skissuppdrag konstnärlig gestaltning Oxbacken” daterad 2021- 
11-01.

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

Justerandés sjgnatur

A
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§212 Dnr KUN 2021/00410-7.3.1

Beslut - Skissuppdrag till konstnär för konstnärlig gestaltning 
Gäddeholm

Lenny Hallgren, Niclas Lindberg, Ulrika Gustafsson, Mikael Palmqvist 
lämnar sammanträdesrummet med anledning av sekretess.

Beslut
Ärendet förs 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 bams 
perspektiv synliggörs och tillvaratas i en deltagandeprocess med konstnären. 
Detta sker som en del av konstnärens skissuppdrag. Utgångspunkten är att 
bam 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 2 ”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 konstnären NN.

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

Utdragsbestyrkande
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§213 Dnr KUN 2021/00365-1.4.2

Överläggning - Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 
2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

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:

Nämnden antar:

- verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för kulturverksamhet 
och vidaresänder till kommunstyrelsen.

- verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 för stadsarkivet och 
vidaresänder till kommunstyrelsen.

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

Utdragsbestyrkande
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§214 Dnr KUN 2021/00376-1.4.2

Överläggning - Internkontrollplan 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

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:

Nämnden antar internkontrollplan 2022 med bilagor och vidaresänder den 
till kommunstyrelsen.

Nämnden antar internkontrollplan 2022 för Stadsarkivet och vidaresänder 
den 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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§215 Dnr KUN 1822273-

Information - Kultur för äldre

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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Justerandes signatur

§ 216 Dnr KUN 2021/00415-2.6.1

Information - Upphandling av kulturverksamheter i Tillberga

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.

Utdragsbestyrkande
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§ 217 Dnr KUN 2021/00416-1.3.2

Information - Biblioteksplan 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 Utdragsbestyrkande
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§ 218 Dnr KUN 2021/00426-7.0.1

Information - Tidplan för revidering av regelverket för stöd till 
samlingslokaler 2022

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

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar att ärendet inte förs vidare till nämnd i 
november.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Markus Lindgren (MP) förslag och frågar arbetsutskottet om 
dessa.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Markus 
Lindgren (MP) beslut.

r
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§219 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

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.

Utdragsbestyrkande
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§220 Dnr KUN 2021/00006-1.3.3

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen

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.

Utdragsbestyrkande
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§221 Dnr KUN 1813198-

Övriga frågor till arbetsutskottet

Beslut
Övriga frågor förklaras besvarade.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg har anmält tre övriga frågor.

1. Fråga: Niclas Lindberg, kulturchef, meddelar att gällande processen 
för kulturfrämjande medel så har stadsjuristerna erbjudits att delta i 
kvalificeringsdelen för att ge stöd så att förvaltningen med säkerhet följer 
kommunallagen i beredningen

Svar: Ordföranden svarar att det låter som en bra lösning.

2. Fråga: Niclas Lindberg, kulturchef, meddelar att gällande 4:e teaterns 
avtal så har föreningen flaggat för att de har frågor kring detta och 
kommer eventuellt att begära ett möte framöver.

Svar: Ordföranden tackar för informationen.

3. Fråga: Niclas Lindberg, kulturchef, uppger att det pågår ett arbete 
kring den offentliga konsten och processen avseende Sätra, han förklarar 
även hur upplägget kring beslutet i nämnden är tänkt.

Svar: Ordföranden svarar att upplägget låter bra och att ärendet kan tas 
upp i november.

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

i/
Utdragsbestyrkande
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§222 Dnr 2021/00452-1.2.3

Beslut - Deltagande i Folk och Kultur 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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