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§1 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.

UtdrausbestvrkandeJusterandes signatur
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§2 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
F öredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista inför dagens sammanträde.

Ett informationsärende anmäls enligt § 19.

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

Justerandcs signatur Utdransbestyrkande
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§ 3 Dnr KUN 2022/00444-1.2.3

Beslut på arbetsutskottet - Deltagande i Folk och Kultur 2023

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att de ledamöter och ersättare i Kulturnämnden som 
kommer att delta i ”Folk och Kultur 2023” ersätts för förlorad 
arbetsförtjänst, reseersättning och deltagaravgift för konventet.

Ärendebeskrivning
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och 
kultur i hela Sverige och det första konventet hölls 2018. Folk och Kultur vill 
främja ett vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens 
betydelse och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla 
politikerområdet.

Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för inspiration, 
upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra 
externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, 
myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. 
Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga 
föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är 
Länsteatrama i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas 
Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet 
har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region 
Sörmland.

Konventet äger rum 8-11 februari 2023 i Eskilstuna. Pris för deltagarpass är: 
1-dagspass, 1 750 kr inkl, moms (1400 exkl. moms)

2-dagarspass, 2500 kr inkl, moms (2000 exkl. moms)

3-dagarspass, 3450 kr inkl, moms (2760 exkl. moms)

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till arbetsutskottet:

Arbetsutskottet beslutar att de ledamöter och ersättare i Kulturnämnden som 
kommer att delta i ”Folk och Kultur 2023” ersätts för förlorad 
arbetsförtjänst, reseersättning och deltagaravgift för konventet.

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

Kopia till
Kulturnämnden

Justerande/ sisnatur Utdraesbestvrkande
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§4 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.

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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§ 5 Dnr KUN 2022/00415-7.0.2

Beslut - Revidering av stadgar för Tranströmerpriset

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Tranströmerpriset instiftades av Västerås stad 1997 för att hedra poeten 
Tomas Tranströmer som var bosatt i Västerås mellan åren 1965-2000.
Priset delas ut vartannat år och prissumman med 200 000 kronor tilldelas en 
lyriker från Norden eller annat land som gränsar till Östersjön.
Undantag kan dock göras gällande geografiskt område i de fall författaren 
haft litterär betydelse av sådant slag att den svarat mot Tomas Tranströmers 
anda och syfte.

Pristagaren utses av en jury där ordförande, enligt tidigare paragraf i 
stadgarna, valts på obestämd tid. Detta har föranlett en justering av nämnda 
paragraf då nuvarande ordförande önskar avgå.

* Nuvarande skrivning:

Paragraf nio: ”Mandatperioder för ordförande, obegränsad, men med 
rättighet för Kultur- och fritidsnämnden att säga upp engagemanget om 
juryarbetet inte fungerar enligt nämndens intentioner. För övriga ledamöter: 
två ledamöter för tre utdelningstillfällen och en ledamot för fyra 
utdelningstillfällen. Möjlighet till omval finns en gång”

* Förslag till ny skrivning:

”Mandatperioden för ordföranden sträcker sig över fyra utdelningstillfällen 
med rätt för Kulturnämnden att säga upp uppdraget om juryarbetet inte 
fungerar enligt nämndens intentioner.
För övriga ledamöter gäller följande: två ledamöter under tre 
utdelningstillfällen samt en ledamot under fyra utdelningstillfällen. 
Möjlighet till omval en gång.
I händelse av att ordförande önskar entledigas innan mandatperiodens slut, 
utses ny ordförande av kulturnämnden, enligt paragraf 8. Sittande jury 
kvarstår dock”.

Vidare finns anledning att även korrigera gällande skrivning i paragraf åtta, 
för att förtydliga förfarandet kring val av jury.

* Nuvarande skrivning

”Val av jury: Kulturnämnden utser ordförande i dialog med juryn.
Ordföranden väljer tre litterärt sakkunniga ledamöter. Till juryn knyts en 
sekreterare som också utses av Västerås stad. Juryn beslutar själv om sitt 
arbetssätt.”

* Förslag till ny skrivning:

Justerandes sienatur Utdraasbestvrkande
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Val av jury: Kulturnämnden utser ordförande för kommande mandatperiod i 
dialog med sittande jury.
Ordföranden utser vidare tre litterärt sakkunniga ledamöter. Till juryn knyts 
även en sekreterare som utses av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. 
Juryn beslutar själv om sitt arbetssätt.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till ändringar i stadgarna 
för Tranströmerpriset och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för 
vidare beredning.

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

Justerandes siahatur Utdraesbestvrkande
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§ 6 Dnr KUN 2021/00426-7.0.1

Information - Regelverket för stöd till samlingslokaler

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Claudia Nascimento Ekström, samordnare, informerar nämnden om 
regelverket för stöd till samlingslokaler.

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

Justerande» signatur Utdragsbestvrkande
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§ 7 Dnr KUN 2022/00323-7.3.2

Beslut - Ansökan om medfinansieringsintyg för Dingtuna 
bygdegårdsförening

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Föreningarna kan söka stöd för kommunal medfinansiering med minst 30% 
vid en ansökan till Boverket. Kommunal medfinansiering är nödvändig för 
att stöd från Boverket ska beviljas.

Dingtuna Bygdegårdsföreningen föreslås därför en medfinansiering av 
Västerås stad för ombyggnad av trappräcke i entrén, vilket gör bygdegården 
mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning samt ökar säkerheten 
för besökarna. Beviljade medel utbetalas under 2023.

Förvaltningen lämnar följande förslag till nämnden:

Dingtuna bygdegårdsförening beviljas medfinansiering om 35 000 kronor till 
för föreningens ansökan till Boverket för ombyggnad av trappräcke i entrén.

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

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§8 Dnr KUN 2022/00322-7.3.2

Beslut - Ansökan om medfinansieringsintyg från Sevalla 
bygdegårdsförening

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Föreningarna kan söka stöd för kommunal medfinansiering med minst 30% 
vid en ansökan till Boverket. Kommunal medfinansiering är nödvändig för 
att stöd från Boverket ska beviljas.

Kök och toalettutrymmen i Bygdegården är slitna och påverkar möjligheten 
till aktiviteter och uthyrning negativt. För att kunna fortsätta ordna 
arrangemang för bygden och för att göra Bygdegården mer attraktiv för 
uthyrning behöver dessa rustas upp.

Sevalla Bygdegårdsföreningen föreslås därför en medfinansiering av 
Västerås stad för upprustning av kök och toalettutrymmen. Beviljade medel 
utbetalas under 2023.

Förvaltningen lämnar följande förslag till nämnden:

Sevalla bygdegårdsförening beviljas medfinansiering om 467 148 kronor för 
föreningens ansökan till Boverket för upprustning av kök och badrum.

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

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-12

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

13(23)

§ 9 Dnr KUN 2022/00423-1.2.3

Beslut - Nämndinitiativ från (M) om att stärka 
kulturentreprenörernas förutsättningar att utvecklas

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Maria Ringström, Jörgen Andersson, Bo Eriksson, samtliga (M) har i ett 
nämndinitiativ med rubriken ”Stärk kulturentreprenöremas förutsättningar 
att utvecklas” föreslagit att:

- kulturnämndens ledamöter under våren 2023 erbjuds ett tillfälle att delta på 
ett halvdagsseminarium med fokus på de kulturella och kreativa näringarna.

- nämndens ledamöter i samband med detta seminarium erbjuds tillfället att 
diskutera hur nämnden bäst skapar ökade förutsättningar för den lokal 
kulturnäringens utveckling och därmed stärkt självfinansieringsförmåga

Nämndinitiativet har den 29 november 2022, § 184 anmälts till 
Kulturnämnden för beredning.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämndinitiativet bifalls.

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

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§10 Dnr KUN 2022/00436-7.0.2

Beslut - Rapport om förstudie inför Västerås stads etablering 
som fristad inom (CORN

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Med ett beslut i Kommunfullmäktige februari 2022 beslutade Västerås stad 
att bli fristad. Genom att ansluta sig som fristad till International Cities of 
Refuge Network (ICORN) och välkomna hotade konstnärer stärker staden 
sitt arbete med yttrandefrihet och demokrati.

Att vara en fristad är lika mycket en symbolisk som en konkret handling, 
som ger staden en position i sammanhang där frågor om mänskliga 
rättigheter, yttrandefrihet, demokrati och mångfald behandlas, nationellt och 
internationellt. Anslutandet till ICORN innebär att staden är beredd att ta 
emot en hotad konstnär genom ICORNs ansökningssystem. Processen kan 
gå snabbt, då antalet sökande konstnärer är stort och har ökat dramatiskt 
under de senaste åren.

För att mottagandet av en fristadskonstnär och arbetet med fristaden ska bli 
framgångsrikt bör följande områden beaktas:

- Fristadens förankring inom staden

- Organisation runt konstnären

- Säkerhet och boende

- Kostnader

- Urvalskriterier i valet av konstnär

Förstudien syftar till att kartlägga ovanstående punkter utifrån erfarenheter 
från andra likvärdiga fristäder i Sverige. Förstudien avslutas med förslag och 
tidsplan för hur Västerås kan etablera Fristad Västerås under 2023.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

Rapporten om förstudie inför Västerås stads etablering som fristad inom 
ICORN daterad 2023-01-09 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen 
för vidare beredning.

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

Justerandes siunatur Utdraesbestvrkande
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§11 Dnr KUN 2022/00445-1.3.6

Beslut - Utvecklingsplan för ledare och medarbetare i 
mästarklass 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen ska vara en modem och attraktiv 
arbetsgivare vänd till invånarna. Vi ska bidra till magiska ögonblick, 
livskvalitet och en trygg stad för alla invånare och alla som besöker vår stad.

Utvecklingsplanen syftar till ett hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete 
med strävan att nå mästarklass bland medarbetare och ledare. Vår 
organisation består av människor som ska leverera riktigt bra service och 
kvalitet genom alltid bästa möjliga möte. Vi når mästarklass genom att ha 
motiverade, engagerade och välmående ledare och medarbetare med ett 
tydligt fokus på våra och Västerås stads mål.

Vi strävar efter att ha Västerås stads högsta värden på HME, Ledarindex och 
Ambassadörsindex samt en låg sjukfrånvaro. Utvecklingsplanen är ett av 
verktygen för att ta oss dit.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens utvecklingsplan för ledare och 
medarbetare i mästarklass 2023-2024 antas.

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

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§12 Dnr KUN 2022/00406-1.4.2

Beslut - Dataskyddsombudens granskning av Kulturnämndens 
dataskyddsarbete 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Granskningsrapporten är en del av stadens dataskyddsarbete och upprättas av 
stadens dataskyddsombud. Granskningsrapporten ska diarieföras och 
återrapporteras till nämnden, detta för att nämnden ska veta hur 
dataskyddsarbetet fungerar.

Förvaltningen har tagit del av rapporten och påbörjat en kartläggning av det 
arbete som ska genomföras 2023 med anledning av dataskyddsombudens 
rekommendationer.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Dataskyddsombudens granskningsrapport av Kulturnämndens 
dataskyddsarbete 2021 läggs till handlingarna.

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

Justerande? signatur Utdraesbcstvrkande
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§13 Dnr KUN 2022/00418-1.4.2

Beslut - Svar på dataskyddsombudens uppföljning av 
Kulturnämndens dataskyddsarbete 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Västerås stads Dataskyddsombud har bland annat som uppgift att övervaka 
stadens efterlevnad av dataskyddsförordningen i enlighet med artikel 39. En 
del av denna övervakning innebär att dataskyddsombuden genomfor 
kontroller av dataskyddsarbetet inom den personuppgiftsansvariges 
organisation.

Dataskyddsombuden har tagit fram en granskningsplan för att på ett effektivt 
sätt kunna följ a nämndernas dataskyddsarbete och säkerställa efterlevnaden 
av förordningen, som en del i detta ska varje nämnd lämna svar på en enkät 
som kommer att vara årligen återkommande.

Resultaten från enkäten ska ge en generell ögonblicksbild för respektive 
kontrollpunkt i enkäten. Avsikten med detta arbetssätt är att både att få en 
bild av nuläget och att kunna åskådliggöra de förändringar som vidtas över 
tid. Enkäten ska ses som en vägledning för verksamheten och ett verktyg för 
att identifiera relevanta prioriteringar. Syftet är att få till ett långsiktigt och 
systematiskt arbetssätt som möjliggör uppföljning över tid.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Kulturnämndens svar på dataskyddsombudens granskningsfrågor för 2022 
daterat 2023-01-05 antas och överlämnas till dataskyddsombuden.

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

Justerande? simtur Utdraasbes tvrkandc
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§ 14 Dnr KUN 2022/00426-1.3.3

Information - MedarbetarundersÖkning 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Linda Öhlén Sandborg, HR-chef, informerar om kulturverksamheternas 
resultat i medarbetarundersökningen 2022.

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

Justerandes sienatur Utdraasbestyrkande
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§15 Dnr KUN 2022/00446-1.4.2

Information - Verksamhetsberättelse 2022

Beslut
Ärendet förs inte vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Pernilla Arvidsson, controller, informerar om arbetet med 
verksamhetsberättelsen för 2022.

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

Justerandes sienatur Utdraesbes tyckande
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§16 Dnr KUN 2022/00447-7.0.2

Information - Stadsbyggnadsförvaltningens process för 
detaljplaner

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Karin Nordström, stadsantikvarie, informerar nämnden om 
stadsbyggnadsförvaltningens process gällande detaljplaner.

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

Justerandes sicnatur Utdrassbestvrkande
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§17 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.

Utdrassbestvrkande
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§ 18 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Ijusterandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 19 Dnr KUN 2023/00022-1.3.2

Information - Kulturnämndens reglemente

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör, informerar om att Kulturnämnden har fått ett nytt 
reglemente som gäller från och med 1 januari 2023.

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

UtdraesbestyrkandeJusterandes-sicnatur


