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§149 Dnr KUN 1809347-

Val av justerare 

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

Ärendebeskrivning
Jenny Setterholm (S) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§150 Dnr KUN 1809348-

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkänns.

Arendebeskrivning
Fastställande av föredragningslista för dagens sammanträde. 
Jenny Setterholm (S) anmäler en övrig fråga under § 166.

Utdragsbestyrkande
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§151 Dnr KUN 2021/00278-7.5.2

Beslut - Ansökan om projektstöd - Konsthallsverksamheten - 
Västerås konstnärsförening

Beslut
- Arbetsutskottet beslutar att bevilja Västerås konstnärsförening 210 000 kr 
för projektet gällande konsthallsverksamheten
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar ett projektstöd till Västerås 
konstnärsföreningen som en del i projektet att hitta en permanent och stabil 
lösning för konsthallsverksamheten. Detta innebär att föreningen under 2022 
kommer ha kostnader för den nuvarande lokalen som de redan nu behöver 
söka ett stöd för. Kontraktet för lokalen som löper under ett år, 2020-11-16 - 
2021-11-15, har en uppsägningstid på tre månader och behöver sägas upp 
senast den 15 augusti alternativt förnyas ytterligare ett år. Förvaltningen 
bedömer att konstnärsfoningen behöver kunna fortsätta bedriva 
konsthallsverksamheten i den nuvarande lokalen tills en mer permanent och 
stabil lösning för konsthallsverksamheten är på plats.
Ett stöd på 210 000 kr föreslås därför för hyreskostnader 2022 vilket innebär 
enligt kontrakt att föreningen har lokalen januari 2022 till november 2022. 
Hyreskostnaden är cirka 20 000 kr/månaden och betalas kvartalsvis.
Med deadline den 15 augusti föreslår förvaltningen att beslut fattas på 
kulturnämndens arbetsutskott samt att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad då besked om stöd behöver kunna ges omgående och utbetalning 
ske så fort som möjligt. Stödet skulle belasta potten för projekt och 
arrangemangsstöd 2021.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§153 Dnr KUN 2021/00004-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Arendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar om läget i verksamheten.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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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§154 Dnr KUN 2021/00294-7.3.1

Beslut - Konstprogram Oxbacken 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Oxbacken centrum kommer att genomgå en utveckling som inkluderar nya 
bostäder, ett nytt parkeringshus, gröna ytor och ett torg. Parkeringshuset 
öppnar upp mot en torgyta och har två inglasade trapphus som är väl synliga 
på håll i flertalet riktningar. I konstprogrammet definieras ramarna för ett 
konstnärligt gestaltningsuppdrag särskilt utformat för Oxbacken.
Konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning Oxbaclcen” sammanfattar det 
konstprojekt som har till uppgift att genomföra en (1) samtida platsspecifik 
konstnärlig gestaltning för den nya parkeringsanläggningen P-hus Oxen. 
Utgångspunkt för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är platsens, 
områdets unika förutsättningar. Platsen för den konstnärliga gestaltningen är 
de två väggytor som sträcker sig över fem våningsplan i de inglasade 
trapphusen. Trapphusen och konsten är upplysta dygnet runt. Den 
konstnärliga gestaltningen blir därmed synlig både för de som nyttjar 
parkeringshuset och de som vistas på torget, eller passerar förbi.

Syftet med den offentliga konsten är att den ska vara en integrerad del i 
stadens utveckling och bidra till upplevelsen av den gemensamma miljön. 
Genom projektet förstärks samspelet mellan arkitektur och torgyta. En 
platsspecifik konstnärlig gestaltning med ett samtida verk för vägg bidrar 
även till en breddad mångfald av uttryck i Västerås stads offentliga 
konstsamling. Konsten blir en del av Oxbacken centrums nya identitet.
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning Oxbacken” 
daterat 2021-08-02.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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.

9 (24)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-12

10 (24)

§155 Dnr KUN 2021/00146-1.3.7

Beslut - E-förslag - Staty i Irsta centrum 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag har inkommit gällande ett nytt offentligt konstverk i form av en 
staty eller byst föreställande Hakon Swenson, ICA-koncemens grundare, för 
placering i Irsta centrum. Konstverket ska uppmärksamma att Swenson växte 
upp Irsta och därigenom skapa en historisk och lokal anknytning till bygden. 
(E-förslag ”Staty, Irsta centrum”, rapportnr: EF20200103).

Kulturnämnden är den nämnd som ansvarar för konstnärlig gestaltning av 
kommunens byggnader samt offentliga miljöer. Till stöd för arbetet har 
Kulturnämnden antagit en handlingsplan för offentlig konst.
Handlingsplanen ska skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt och 
konsekvent med den offentliga konsten i Västerås stad samt ge underlag för 
beslutshanteringen av nya offentliga konstverk. Initiativ till nya konstverk 
kan komma från Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, från andra 
förvaltningar eller organ inom kommunen, men också från allmänheten.

Vid val av nya projekt har en prioritetsplan upprättats som revideras årligen. 
Den innehåller ett urval av platser som är aktuella för nya offentliga verk de 
kommande tre åren, där utgångspunkten är platsspecifika verk - det vill säga 
att inriktning på konstverket baseras på platsens behov, möjligheter och 
förutsättningar. Platsen Irsta centrum är inte del av prioritetsplanen.

I Irsta, har Kulturnämnden beslutat att på Irsta skola genomföra en 
konstnärlig gestaltning av Jakob Ojanen under 2020-2023 (KUN 
2020/00415). Konstnären Jakob Ojanen är uppvuxen i Irsta och hans nya 
offentliga konstverk på fasaden på Irsta skola kommer att bli permanent. I 
skolans lokaler installeras även konst inom ramen för projektet Fokus skola 
(KUN 2019/00605), bland annat teckningar och tryck av Joakim Ojanen 
(bror till Jakob Ojanen) även han uppvuxen i Irsta. Båda konstnärerna har 
uppmärksammats i Sverige och internationellt.

För att lyfta fram enskilda personer och deras gärning, kan en persons namn 
väljas vid namngivning av platser och gator i Västerås stad. Hakon Swenson 
är uppmärksammad med en allé genom Vasaparken (del av Hamngatan) i

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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centrala Västerås (”Hakon Swensons allé”). Namngivningen gjordes i 
samband med firandet av ICA:s 100 års jubileum 2017.

Mot bakgrund av att Irsta centrum inte är med i prioritetsplanen, kommer e~ 
förslaget att övervägas i samband med revidering av prioritetsplanen hösten 
2021.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Ärendet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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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§ 156 Dnr KUN 2020/00308-1.2.3

Beslut - Avsluta tillsynsärende med anledning av dispensärende 
med ärendenummer 2018/00313 (anläggande av 
handelsträdgård) inom kulturreservatet Gäddeholm

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Med anledning av inkomna klagomål rörande dispensärende 2018/00313 
under sommaren 2020 tog kulturnämnden, med stöd i 26 kapitlet 
miljöbalken, ett beslut om att inleda tillsyn i ärendet. Under hösten 2020 och 
våren 2021 har förvaltningen fört en dialog med Västerås trädgårdsservice 
som driver handelsträdgården och markägaren Gäddeholms AB i syfte att nå 
fram till en rättelse för grusytan söder om trädgårdsanläggningen som skulle 
kunna vara förenlig med lämnad dispens och godtagbar i förhållande till 
kulturreservatets övergripande syfte och bestämmelser. Den 30 april 2021 
kallade Västerås trädgårdsservice Västerås stad och Gäddeholms AB till ett 
platsbesök för att gå igenom vidtagen rättelse på platsen. Plantering av 
tidigare grusade ytor redovisades till förvaltningen den 25 juli 2021. 
Åtgärderna som Västerås trädgårdsservice har vidtagit för att åstadkomma 
rättelse bedömer förvaltningen som tillräckliga i förhållande till 
kulturnämndens lämnade dispens och kulturreservatets syfte och 
bestämmelser. Förvaltningens bedömning är därför att tillsynsärendet med 
diarienummer 2020/00308 kan avslutas.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Tillsynsärende 2020/00308 avslutas.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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.

Justeram signatur Utdragsbestvrkande
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§157 Dnr KUN 2021/00178-1.7.1

Beslut - Remiss för motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås 
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten.
Stadsledningskontoret föreslår i ett tidigare svar att motionen avslås mot 
bakgrund av att det inte bedöms vara en fråga för Västerås stad att på egen 
hand införa en minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten och 
att flera initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser därmed att ställa sig bakom det 
av stadsledningen ovan angivna svar gällande nämnda motion.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 
daterat 2021-06-04 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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.

13 (24)

Utdracsbestvrkande
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§158 Dnr KUN 2021/00247-7.3.2

Beslut - Revidering av Regelverk för stöd till samlingslokaler 

Beslut
Ärendet utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 159 Dnr KUN 2021/00208-7.5.2

Beslut - Ansökan om komplettering av verksamhetsstöd med 
anledning av Covid19-pandemin

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Från och med i slutet på maj har de ideella föreningarna erbjudits 
möjligheten att söka en komplettering till verksamhetsstödet för 2021 för att 
exempelvis kunna betala hyran för att kunna behålla sin föreningslokal eller 
för att föreningen ska överleva genom 2021. Ett informationsutskick har gått 
ut till alla föreningar, det informerades om möjligheten på den digitala 
föreningsträffen i maj samt att samordnare för föreningsstödet följt upp med 
de föreningar som vid enkätundersökningen vid årsskiftet utryckte stor oro 
for förenings framtida möjligheter ett behålla sin lokal eller att fortsätta 
verka som förening. Sedan maj har en ansökan inkommit. Möjligheten att 
ansöka om ett kompletterat verksamhetsstöd kommer erbjudas även i höst.
Förvaltningen föreslår en komplettering av verksamhetsstödet för föreningar 
som:
* redan erhållit verksamhetsstöd 2021 och därför på så sätt redan är 
kvalificerad for stöd
* i ansökan kunnat visa att de på grund av förlorande intäkter under 
Covidl9-pandemin inte kan betala för de fasta kostnader föreningen 
fortfarande har som i sin tur gör att det är hot om uppsägning av lokal eller 
till och med nedläggning av föreningen
* har styrkt dessa fasta kostnader med exempelvis fakturor eller hyresavtal
* i ansökan också visat att de redan använt beviljat stöd till tillgängliga 
besparingar för att försöka lösa sin ekonomiska situation

Föreningarna har sökt via ansökningsblanketten för projekt och 
arrangemangsstöd men den komplettering av verksamhetsstöd som föreslås 
ska inte användas till verksamhet. Beviljat kompletterande verksamhetsstöd 
ska redovisas i samband övrigt redan beviljat verksamhetsstöd genom 
årshandlingar.

Fördelningslista

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ansökan finns som bilaga

Förening Redan 
beviljat 
stöd"
2021

Ansökt Förslag till 
komplettering

Innebår ett totalt
"verksamhetsstöd
2021

Vlstcråä
konstnärsförening

110 ow
kr

5242
kr

3000 kr 115 000' kr

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden beslutar att fördela ytterligare 5000 ler i verksamhetsstöd för 
verksamhetsåret. 2021 enligt nedanstående fördelningslista till 
bidragsberättigade godkända ideella föreningar.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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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§160 Dnr KUN 2021/00292-7.0.2

Överläggning - Rutin för uppföljning och granskning av stöd till 
kultur och fritidsföreningar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Som en del i arbetet med översynen av föreningsstödet 2021 ser 
förvaltningen ett behov av en beslutad rutin för uppföljning och redovisning 
av stöd samt stickprovskontroll gällande kultur och fritidsföreningar. Dels 
med syfte att tydliggöra och förbättra den interna processen, dels för att 
förtydliga och skapa en transparant process gentemot föreningslivet. Samt 
också för att möta de rekommendationer som PWC ger i rapporten 
Kartläggning och juridisk analys avseende föreningsstöd Kultur-, idrotts- 
och fritidsförvaltningen i Västerås stad.
I framskrivandet av föreslagen rutin har följande tagits i beaktande
För att bidragsgivningen till föreningslivet ska vila på tillit och ett 
ömsesidigt förtroende är det viktigt att en rutin för uppföljning och kontroll 
upplevs relevant och att processen i sig är transparant.
Föreningar som beviljas stöd av kulturnämnden har vid någon tidpunkt redan 
kontrollerats och godkänts för att kunna bli en bidragsberättigad förening.
PWC ger i sin rapport till förvaltningen och nämnden rekommendationen att 
utforma systematiska stickprovskontroller av bidragsberättigade föreningar 
avseende ifall de fortfarande uppfyller kraven enligt gällande riktlinjer, i 
syfte att stärka den interna kontrollen. PWC skriver också att just formen 
bidrag innebär medel som ges utan krav på motprestation men att 
bidragsgivaren önskar en redovisning av hur pengarna har använts i ett 
projekt eller liknade inte räknas som motprestation. Uppföljningen och 
redovisningen blir då ett underlag för beslut om eventuellt fortsatt bidrag.
I Demokrativillkoret - Vägledning för handläggare SOU 2019:35 står det att 
genom dialog och samtal med föreningar kan eventuella frågeställningar 
kring uppställda villkor lösas och med en sådan ordning kan bidragsgivare 
och föreningar bygga upp tillit och ömsesidigt förtroende. Vägledningen 
säger också att ambitionsnivån i granskningen ska ställas mot bidragets 
storlek och tillgängliga resurser samt att en omfattande granskning av 
samtliga ansökande organisationer kan upplevas som en onödig inskränkning 
av organisationers oberoende och självständighet.
Dialog har också förts med civilsamhälles samordnare för den lokala 
överenskommelsen för att få ett föreningsperspektiv på förslaget.
Förvaltningens förslag på rutin i dokument daterat 2021-08-03

/K-v

Justerande^ signatur Utdragsbestyrkande
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Den rutin som nu dokumenteras skriftligen är till största del den som 
förvaltningen tillämpat de senaste åren och den som fanns vid tiden för 
kartläggningen som genomfördes av PWC. I rapporten skriver PWC att 
graden av uppföljning bör basera sig på risk och väsentlighet och att deras 
uppfattning är att den nuvarande rutinen för uppföljningen är tillräcklig 
utifrån detta perspektiv. Samt att de rekommenderar att det utformas en rutin 
för systematiska stickprovskontroller. Ett förslag på rutin för systematiska 
stickprovskontroller har därför skrivits fram. Rutinen har också 
kompletterats med hur resultat från uppföljningen ska återrapporterats till 
kulturnämnden.
Förvaltningen har för avsikt att lägga fram ett förslag till beslut på en rutin 
för uppföljning av förenings stödet till kultur och fiitidsföreningar på 
nämnden i september. Detta för att en beslutad rutin ska kunna 
kommuniceras ut till föreningarna innan sista ansökningsdag för 
verksamhetsstödet 2022.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar ärendet förs vidare till nämnd som 
överläggningsärende utan ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.
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§161 Dnr KUN 2021/00221-7.5.3

Överläggning - Revidering av tillämpningsanvisningar för 
bedömning av ansökningar till kulturstipendier

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Arendebeskrivning
Nuvarande ”Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till 
kulturstipendier” uppdaterades senast i oktober 2016. Med syftet att ta fram 
ett tydligare och bättre strukturerat dokument för vägledning vid ansökan 
och vid bedömning av ansökan till Västerås stads kulturstipendier har 
förvaltigen skrivit fram ett nytt förslag i dokument daterat 2021-06-08. Det 
nya förslaget har arbetats fram tillsammans med de jurysekreterare som 
deltog i arbetet med att bedöma ansökningarna för kulturstipendierna 2021.
De förändringar som föreslås innebär en omstrukturering av informationen i 
dokumentet för att det ska bli tydligare, samt att vissa punkter formulerats 
om för att bli lättare att förstå. Viss överflödig text har också strukits, samt 
att förslaget också innebär att dokumentet döpts om från 
Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till kulturstipendier 
till Riktlinjer för bedömning av ansökan om kulturstipendium.
Förvaltningen har för avsikt att föreslå en revidering av 
”Tillämpningsanvisningar för bedömning av ansökningar till 
kulturstipendier” i enlighet med förslaget i dokumentet ”Riktlinjer för 
bedömning av ansökan om kulturstipendium” daterat 2021-06-08

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar ärendet förs vidare till nämnd som 
överläggningsärende utan ställningstagande.

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

Justerandes signatur

//v..
Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-12

20(24)

§162 Dnr KUN 2021/00295-1.3.4

Information - Revidering av Handlingsplan offentlig konst

Beslut
Ärendet utgår.

Ijusterandes signatur Utdragsbestvrkande
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§163 Dnr KUN 2018/00050-7.3.3

Information - Mottagen donation av konst till Kajstaden 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar 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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§164 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet 

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§165 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 166 Dnr KUN 1813198

Övriga frågor

Beslut
Frågan anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Jenny Setterholm (S) frågade möjligheten till allmänhetensfrågestund under 
digitalt nämndsammanträde.
Förvaltningen lämnar information på stadenshemsidan att medborgarna ges 
möjlighet lämna sitt intresse via myndighets brevlådan.

Justerande# signatur Utdragsbestvrkande


