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§122

Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Jenny Setterholm (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Ärendeb eskrivning
Jenny Setterholm (S) föreslås att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§123

Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista inför dagens sammanträde.
Markus Lindgren (MP) anmäler ett beslutsärende om Reserapport från
vänortsbesök i Kassel och ett informations ärende om NOVU 2022.
Jenny Setterholm (S) anmäler en övrig fråga om rekrytering.

Justerandes sienatur

Utdragsbestyrkande

5(16)

VÄSTERÅS STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämndens arbetsutskott

2022-08-18

§124

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 skriftligen 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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§125

Dnr KUN 2022/00006-13.3

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

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2022/00238-3.6.3

Beslut - Hyreskontrakt Viktor Larssons plats 1 (Växhuset)
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendeb eskrivning
2021-04-29, §94 har kulturnämnden beslutat att förlänga avtalet mellan
Västerås stads kulturnämnd och Växhuset ekonomisk förening till och med
2021-12-31 och att därefter avsluta avtalsförhållandet, vilket har skett.
Efter årsskiftet har Växhuset ekonomisk förening fortsatt att bedriva
verksamhet men även beslutat att säga upp sin personal och hyreskontraktet
för lokalerna, som löper ut 2022-12-31.
Efter avslutat avtalsförhållande har en öppen dialog mellan förvaltningen
och Växhuset ekonomisk förening förts regelbundet. Dialogen har innefattat
information om föreningens utveckling och fattade beslut i fråga om sin
verksamhet samt dialog om hur förvaltningen skulle kunna stötta föreningen
i detta.
Växhuset ekonomisk förening har vid mötet med förvaltningen 2022-06-14
meddelat att den beslutat att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna året ut
och att avveckla verksamheten under 2022.
Växhuset ska efter årsskiftet fortsätta att vara en central mötesplats och arena
för kulturlivet i Västerås och vidare spela en viktig roll i den kulturella
infrastrukturen.
Hyreskontraktet mellan kulturnämnden och Fastighetsnämnden föreslås
undertecknas för tillträde 2023-01-01 och att hyreskostnaden ryms inom
ram.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. Kulturnämnden övertar hyreskontrakt U0357200-002 med
Fastighetsnämnden som hyresvärd från och med 2023-01-01.
2. Direktör för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
underteckna kontraktet.
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 2022/00186-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om att det är dags för
Västeråsarna att återta Vasaparken
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken ”Dags för Västeråsarna att
återta Vasaparken” föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om:
1. Staden ser över möjligheten för en omgöming och förnyelse av
Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter
som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på.
2.1 samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för
tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av
installationer.
3.1 samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för
att kunna ha konserter och andra evenemang på.
4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna
hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande
Förvaltningen har lämnat följande förslag till nämnden:
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande daterat den
2022-06-30 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§128

Dnr KUN 2021/00410-7.3.1

Beslut - Tilidelningsbeslut skissuppdrag till konstnär för
konstnärlig gestaltning Gäddeholm
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Är endeb eskrivning
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 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

Utdragsbestyrkande
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§129

Dnr KUN 2022/00196-1.3.2

Information - Uppföljning säkerhetsskydd 2022 och
Dimensionerande hotbeskrivning 2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Carl Doverfelt, säkerhetssamordnare, informerar arbetsutskottet om att
säkerhetsavdelningen håller på med uppföljning av säkerhetsskydd 2022 och
dimensionerande hotbeskrivning 2022.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§ 130

Dnr KUN 2022/00187-7.0.2

Beslut - Reserapport vänortsbesök till Kassel 2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar
rapport om genomfört vänortsbesök till Kassel.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KUN 2022/00073-7.0.2

Information - Nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2022
Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Maria Ringström (M), Yin Zhan (M) och Mikael Palmqvist (C) ska
informera om NOVU 2022.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§132

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, informerar om hur nuläget är i
verksamheten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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§133

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
hur sommaren varit i verksamheterna. Mats Widelund, verksamhetschef
allmänkultur, kulturskola och Västerås museer, presenterar sig själv.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrlcande
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§134

Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor
Beslut
Frågan förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Jenny Setterholm (S) frågar om följsamheten gällande heltid som norm då
det finns en annons ute för Regional kulturskola på 50%?
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, uppger att
följsamheten i förvaltningen generellt är mycket god och att avstämningar
med HR-chef alltid sker vid avsteg från principen heltid som norm men att
det i Kulturskolans fall kan uppstå problem av ekonomiska skäl och på grund
av hur tjänsterna ser ut. Avstämning med rektor på Kulturskolan ska göras
angående den specifika tjänsten för att se om det finns möjlighet att antingen
inom förvaltningen eller regionen, som delfinansierar denna tjänst, fylla upp
resterande procent. Återkoppling sker per mail.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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