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§ 146 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare

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

Ärendebeskrivning
Maria Ringström (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.

Utdraesbestvrkande
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§ 147 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista inför dagens sammanträde.

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

Justers tur Utdragsbestyrkande
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§ 148 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 
verksamheten.

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

JustéraÄis-swatur Utdragsbestyrkande
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§ 149 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.

Justerande^imatur Utdragsbestyrkande
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§150 Dnr KUN 2020/00219-1.3.2

Information - Nämndens styrdokument

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar om Kulturnämndens reglemente, arbetsordning och 
delegationsordning.

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

Justeaandes simatur Utdragsbestyrkande
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§ 151 Dnr KUN 2022/00391-1.2.3

Information - Praktisk information om sammanträden med 
Kulturnämnden

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Mikaela Johansson, nämndsekreterare, informerar om formalia och rutiner 
vid Kulturnämndens sammanträden.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 152 Dnr KUN 2022/00392-1.2.3

Beslut - Nämndplan 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till nämndplan/sammanträdesplan för Kulturnämnden samt 
Kulturnämndens arbetsutskott för år 2023 har tagits fram.

Kulturnämnden sammanträder följande datum och tider 2023:

Torsdag den 26 januari klockan 14:00

Torsdag den 23 februari klockan 14:00

Torsdag den 23 mars klockan 14:00

Torsdag den 27 april klockan 14:00

Torsdag den 25 maj klockan 14:00

Måndag den 19 juni klockan 14:00

Torsdag den 31 augusti klockan 14:00

Torsdag den 28 september klockan 14:00

Onsdag den 25 oktober klockan 14:00

Torsdag den 23 november klockan 14:00

Måndag den 18 december klockan 14:00

Kulturnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum och tider 2023:

Torsdag den 12 januari klockan 13:30

Torsdag den 9 februari klockan 13:30

Måndag den 6 mars klockan 13:30

Fredag den 14 april klockan 13:30

Fredag den 12 maj klockan 13:30

Torsdag den 8 juni klockan 10:00

Torsdag den 17 augusti klockan 13:30

Torsdag den 14 september klockan 13:30

Torsdag den 12 oktober klockan 13:30

Måndag den 6 november klockan 13:30

Onsdag den 6 december klockan 13:30

Utdraesbestyrkande
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Vid framtagande av planen har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens och nämnden för idrott, fritid och förebyggandes 
sammanträdesdatum, skollov och röda dagar. I största möjliga mån har 
hänsyn även tagits till andra nämnders sammanträden. Detta innebär att 
möjligheten till justering av datumen i planen är begränsad.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Nämndplan för Kulturnämnden samt Kulturnämndens arbetsutskott för 2023 
daterad 2022-11-09 antas.

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

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25)
2022-11-16

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

§ 153 Dnr KUN 2021/00334-1.2.3

Beslut - Revidering av nämndplan 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
I samband med inledningen av mandatperioden 2022-2026 vill förvaltningen 
ge nämnden en introduktion i verksamheternas arbete och i 
ekonomiprocessen för att ge så bra grund som möjligt inför hanteringen av 
verksamhetsplan 2023.

Förvaltningen föreslår därför en introduktionsdag den 8 december. 
Förmiddagen kommer att bestå av introduktion i verksamheterna och 
ekonomiarbetet. En extra nämnd hålls på eftermiddagen där överläggning för 
verksamhetsplanen för 2023 kommer att hållas.

Med anledning av detta flyttas arbetsutskottets sammanträde från den 8 
december till den 7 december klockan 13:30.

1. Verksamhetsintroduktion för nämnden ska genomföras den 8 december 
08:30-13:00 där nämndens ledamöter och ersättare har rätt till arvode, 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och eventuell ersättning för resa och 
parkering.

2. Ett extra nämndsammanträde ska genomföras den 8 december klockan 
13:00 med anledning av överläggning inför verksamhetsplan 2023.

3. Kulturnämndens arbetsutskott flyttas från 8 december till den 7 december 
klockan 13:30.

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

Utdraesbestyrkande
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§154 Dnr KUN 2022/00393-1.2.3

Beslut - Studiedagar och verksamhetsintroduktion 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
I samband med inledningen av mandatperioden 2022-2026 vill förvaltningen 
ge nämnden en introduktion i verksamheternas arbete och nämndens 
ansvarsområde. Nämndes ges möjlighet att besöka verksamheten och 
personalen på plats på bland annat bibliotek, kulturskola och museer.

Förvaltningen föreslår därför besök i verksamheterna i samband med 
nämndsammanträdet i januari, februari, mars, september och november 2023 
enligt den bifogade planen.

1. Plan för studiedagar och verksamhetsintroduktion 2023 daterad 2022-11- 
09 godkänns.

2. Ledamöter och ersättare i Kulturnämnden har rätt till ersättning för 
arvode, förlorad arbetsförtjänst samt eventuell ersättning för resor och 
parkering i samband med studiedagar och verksamhetsintroduktion.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§155 Dnr KUN 2022/00395-1.2.3

Beslut - Revidering av firmatecknare för Kulturnämnden

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
I reglementet för kulturnämnden anges att avtal, andra handlingar och 
skrivelser i nämndens namn ska undertecknas på det sätt nämnden 
bestämmer. Den som undertecknar handlingar betecknas firmatecknare.

Nämnden kan antingen generellt reglera hur firmateckning ska ske eller i ett 
särskilt beslut i ett enskilt fall ange hur firmateckning ska ske.

För att underlätta administrationen kring undertecknandet av t.ex. avtal, är 
det lämpligt att ett antal personer ges generell rätt att teckna nämndens firma. 
Protokollsutdrag utvisande beslut om firmateckningsrätt kan visas upp för att 
bevisa rätten att teckna firman. Nämnden kan dock alltid fatta ett särskilt 
beslut om firmateckningsrätten i ett enskilt ärende.

Firmateckningsrätten åsidosätter inte ställningsfullmakten enligt (10 § 2 st 
AvtL). Ställningsfullmakten uppstår automatiskt med en viss befattning eller 
anställning, då man inom ramen för sina befogenheter får företräda 
arbetsgivaren.

Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:

1. Med upphävande av tidigare beslut om firmatecknare utses nedanstående 
personer att teckna Kulturnämndens firma. Firman tecknas av en 
förtroendevald i förening med tjänsteman.

Ann-Louise Molin Östling, ordförande

Nilla Kuul, l:e vice ordförande

Maria Ringström, 2:e vice ordförande

Lenny Hallgren, direktör

Mats Widelund, verksamhetschef

2. Utöver firmateckning enligt punkt 1 utses nedanstående personer att 
teckna Kulturnämndens firma såvitt gäller avtal eller annan handling inom 
ramen för respektive persons ansvarsområde, varvid tecknande sker av två 
personer i förening:

Lenny Hallgren, direktör

Mats Widelund, verksamhetschef

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

Justerandes sisnatur Utdragsbestyrkande
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§156 Dnr KUN 2022/00072-1.4.2

Beslut - Månadsrapport oktober 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Alla nämnder i staden ska redovisa månadsrapporter till kommunstyrelsen 
över det ekonomiska utfallet i förhållande till budget. Månadsrapportering 
till kommunstyrelsen görs 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 2022 och överlämnar 
den till Kommunstyrelsen.

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

Justeraftdes simatur Utdragsbestyrkande
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§ 157 Dnr KUN 2022/00254-1.7.1

Remissvar - Motion från (SD) om att inrätta ett stadsmuseum i 
Västerås

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har i en motion i Kommunfullmäktige föreslagit att 
Västerås stad utreder förutsättningarna att inrätta ett stadsmuseum för att 
bland annat öka kunskapen om och intresset för Västerås historia.

Kommunstyrelsen har skickat denna motion som internremiss till 
Kulturnämnden.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Yttrande - Remissvar för motion från (SD) om att inrätta ett stadsmuseum i 
Västerås daterat 2022-11-09 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.

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

JusterandsSTsianatur Utdragsbestvrkande
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§ 158 Dnr KUN 2022/00364-1.7.1

Remissvar - Granskning av detaljplan för till- och ombyggnad av 
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen avser att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Aros Congress 
Center genom en påbyggnad av Asea Forum längs Kopparbergsvägen och 
Munkgatan.

Detaljplanen var ute på samråd den 2021-11-25 fram till 2021-12-16.

Kulturnämnden yttrade sig i under samrådstiden angående kulturmiljön och 
riksintresset för kulturmiljövård.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

Yttrande - Remissvar för granskning av detaljplan för till- och ombyggnad 
av kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941 daterat 2022-10-28 antas 
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.

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

Utdragsbestyrkande
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§159 Dnr KUN 2022/00396-1.4.2

Överläggning - Internkontrollplan 2023

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

Ärendebeskrivning
Carl Doverfelt, säkerhetssamordnare, informerar nämnden om förvaltningens 
arbete med internkontrollplan 2023.

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

Justerandt inatur Utdragsbestyrkande
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§ 160 Dnr KUN 2022/00397-1.4.2

Information - Verksamhetsplan 2023

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

Ärendebeskrivning
Pernilla Arvidsson, controller, och Mats Widelund, kulturchef informerar om 
arbetet med verksamhetsplan 2023.

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

Utdragsbestyrkande
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§161 Dnr KUN 2022/00018-7.5.2

Information - Föreningsstöd för kultur- och fritidsföreningar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, samordnare, informerar om arbetet med föreningsstöd till 
kultur- och fritidsföreningar.

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

Utdragsbestvrkande
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§ 162 Dnr KUN 2022/00401-1.3.3

Information - Kulturfrämjande medel

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Anna Mattsson, utvecklingsledare kultur, informerar om arbetet med 
kulturfrämjande medel.

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

Justeraj^Sjsfciatur
Kr T\ * a

Utdragsbestyrkande
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§163 Dnr KUN 2022/00007-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, har ingen vidare information om 
nuläget i verksamheten.

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

JusterandesTsiWiatur Utdraesbestyrkande
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§164 Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Mats Widelund, kulturchef, informerar om nuläget i verksamheten.

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

Justs sianatur Utdragsbestyrkande
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§165 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor i arbetsutskottet

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Maria Ringström (M) frågar om det kommer att återkopplas till nämnden om 
pågående men ej genomförda nämndinitiativ.

Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen svarar att 
förvaltningen återkopplar gällande detta på presidiemöte framöver.

JustevandesJtanatur Utdragsbestyrkande


