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§63 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare

Beslut
Per-Åke Olofsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Per-Åke Olofsson (S) utses att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§64 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan och offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. §§ 63-75 är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan samt offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.

Markus Lindgren (MP) anmäler ett beslutsärende enligt § 75

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§65 Dnr KUN 2022/00003-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser för perioden 2022-03-17 till 
2022-04-14

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

, Utdragsbestvrkande
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§66 Dnr KUN 2022/00004-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-03-17 till 
2022-04-14

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§67 Dnr KUN 2022/00005-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar nämnden om att läget i 
förvaltningen är gott och att det är ett ökat tryck på forskarservice, man 
håller på att se över gallring och bevarande för webb och sociala medier, 
sanering av handlingar som förvarats i skyddsrum på Rudbeckianska har 
påbörjats då de vid något tillfälle utsatts för vattenskador, ett samarbete 
pågår tillsammans med digitaliseringsenheten om informationshantering.

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

Justerandes signatur 4* Utdragsbestyrkande
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§68 Dnr KUN 2022/00006-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar nämnden om att det allmänna läget i förvaltningen är gott och att 
många verksamheter nu är i föll gång och återhämtat sig efter covid 19- 
pandemin, rekryteringen av en ny verksamhetschef för kulturskola och 
allmänkultur pågår och man är nere på två kandidater, antalet personer som 
kommer till Västmanland med anledning av kriget i Ukraina har minskat 
något och veckomöten och rapporter kommer nu varannan vecka, i nuläget 
är Magnus Jansson, idrottschef, stabschef och biträdande stabschef är 
Dietmar Schneider, verksamhetschef fritid och förebyggande.

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

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande

10(31)
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§69 Dnr KUN 2022/00073-7.0.2

Beslut - Deltagande i nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2022

Beslut
Västerås stad ska delta i NOVU 2022 som anordnas i vänorten Lahti i 
Finland.

Ärendebeskrivning
NOVU är ett nordiskt vänskapsutbyte mellan vänskapsorterna Akureyri på 
Island, Ålesund i Norge, Västerås, Lahti i Finland och Randers i Danmark. 
Målet med samarbetet är att ge personer från vänörterna möjligheten att delta 
i nordiskt vänskapsarbete och samarbete baserat på aktivt deltagande i 
kulturella ungdomsaktiviteter. Dessutom vill samarbetet stärka förståelsen 
för nordiska ungdomskulturer och främja utveckling mellan vänörterna.

2022 är Lahti i Finland arrangör och temat för veckan är ”Urban Act” och 
har en tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Målgruppen för 
ungdomsaktiviteterna är ungdomar i ålder 16-20 år från Västerås.

Programmet för ungdomarna pågår 2022-06-27 till 2022-07-01 och för 
politiker/tjänstemän är det datumen 2022-06-29 till 2022-07-01 som är 
aktuella. Antalet deltagare från Västerås stad till NOVU 2022 föreslås bli 
två ungdomsledare, upp till 15 ungdomar och upp till fem 
politiker/tjänstepersoner baserat på de riktlinjer som NOVU gemensamt har 
enats om.

Total budget för NOVU 2022 är 200 000 kronor från Kulturfonden.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

Västerås stad ska delta i NOVU 2022 som anordnas i vänorten Lahti i 
Finland.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§70 Dnr KUN 2022/00119-7.0.2

Beslut - Personer från Västerås stad som deltar i nordiskt 
vänortsutbyte (NOVU) 2022
Maria Ringström (M), Mikael Palmqvist (C), Yin Zhan (M) lämnar 
sammanträdet på grund av jäv.

Beslut
1. Resa till Lahti i Finland under sommaren 2022 godkänns för: Maria 
Ringström, Yin Zhan och Mikael Palmqvist från Kulturnämnden, Niclas 
Lindberg och Nicoletta Fomari från Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, 
Frida Widelund och Oscar Olmats som ungdomsledare samt upp till 15 
ungdomar i åldem 16-20 år från Västerås.

2. Deltagande förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst i samband med deltagande i NOVU 2022.

3.1 det fall någon av de förtroendevalda får förhinder att delta i NOVU 2022 
ska ersättare för denne hämtas från partigrupp i den ordning 
Kommunfullmäktige fastställt för nämnden.

Ärendebeskrivning
NOVU är ett nordiskt vänskapsutbyte mellan vänskapsorterna Akureyri på 
Island, Ålesund i Norge, Västerås, Lahti i Finland och Randers i Danmark. 
Målet med samarbetet är att ge personer från vänörterna möjligheten att delta 
i nordiskt vänslcapsarbete och samarbete baserat på aktivt deltagande i 
kulturella ungdomsaktiviteter. Dessutom vill samarbetet stärka förståelsen 
för nordiska ungdomskulturer och främja utveckling mellan vänörterna.

2022 är Lahti i Finland arrangör och temat för veckan är ”Urban Act” och 
har en tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Målgruppen för 
ungdomsaktiviteterna är ungdomar i ålder 16-20 år från Västerås.

Programmet för ungdomarna pågår 2022-06-27 till 2022-07-01 och för 
politiker/tjänstemän är det datumen 2022-06-29 till 2022-07-01 som är 
aktuella. Antalet deltagare från Västerås stad till NOVU 2022 föreslås bli 
två ungdomsledare, upp till 15 ungdomar och upp till fem 
politiker/tjänstepersoner baserat på de riktlinjer som NOVU gemensamt har 
enats om.

Total budget för NOVU 2022 är 200 000 kronor från Kulturfonden.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut för nämnden:

1. Resa till Lahti i Finland under sommaren 2022 godkänns för: Maria 
Ringström, Yin Zhan och Mikael Palmqvist från Kulturnämnden, Niclas 
Lindberg och Nicoletta Fomari från Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, 
Frida Widelund och Oscar Olmats som ungdomsledare samt upp till 15 
ungdomar i åldem 16-20 år från Västerås.

Justerandes signatur O Utdragsbestvrkande

/K.
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2. Deltagande förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst i samband med deltagande i NOVU 2022.

3.1 det fall någon av de förtroendevalda får förhinder att delta i NOYU 2022 
ska ersättare för denne hämtas från partigrupp i den ordning 
Kommunfullmäktige fastställt för nämnden.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§71 Dnr KUN 2021/00359-1.4.2

Beslut - Aktualitetsprövning av Handlingsplan kultur

Beslut
Aktualiserad Handlingsplan kultur 2022-2024 daterad 2022-03-09 antas.

Ärendebeskrivning
Handlingsplan kultur är ett förvaltningsövergripande dokument antaget av 
kulturnämnden i augusti 2019 (dnr KUN 2017/00274-7.0.1) att gälla de 
kommande tre åren med målet att få effekt i hela den kommunala 
verksamheten.

Handlingsplanen tar upp insatser för förändring, utveckling av Västerås och 
kulturlivet. Syftet är att stärka kommunen attraktivitet för västeråsare i alla 
åldrar och för dem som besöker kommunen, öka deltagandet och nöjdheten 
med kulturlivet i Västerås samt bidra till att antalet aktörer inom kreativa 
näringar ökar.

I samband med utgången av Handlingsplan kultur 2019-2021, har 
förvaltningen följt upp i vilken omfattning som planens åtgärder har 
genomförts och hur aktuell planen som helhet är inför 2022. Avsikten är att 
föreslå nämnden en relevant handlingsplan kultur för de kommande åren 
2022-2024.

Program för kultur antogs av kommunfullmäktige i januari 2016 för att gälla 
de kommande åtta åren, till och med 2024.1 samband med att ett nytt 
kulturpolitiskt Program för kultur tas fram, kommer även handlingsplanen att 
förnyas i förhållande till detta.

Uppföljning och återrapportering

I samband med antagande av handlingsplan kultur för 2022-2024 har utskick 
avseende fortsatt aktualisering samt uppföljning av handlingsplan kultur 
gjorts till berörda parter, som förvaltningar och nämnder och tidigare 
remissinstanser.

Dessa har återrapporterat med svar på ett antal frågor, med avsikten att 
kunna säkerställa att handlingsplanen fortfarande är ett adekvat dokument 
och dess åtgärder tillämpliga och väsentliga för respektive verksamhet. 
Redovisningsgraden har varit hög och så även genomförandenivån av 
åtgärder. Effekterna kan ses som träffsäkra med önskat utfall, utifrån 
respektive aktörs ansvar. Redovisade åtgärder uppvisar även, i vissa fall, 
goda sidoeffekter såsom fortsatt samverkan via nya nätverk.

I den mån åtgärderna ej kunnat genomföras anges pandemin som en av 
orsakerna, så även bristande resurser. Huruvida dessa två faktorer påverkat 
varandra är oklart men pandemin kan naturligtvis än mer bidragit till 
minskade resurser då omprioriteringar och inställd verksamhet varit tvunget.

'73
Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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Resultat och förslag till åtgärd

Via uppföljningsfrågor från förvaltningen har en återrapportering från 
berörda nämnder och förvaltningar inkommit, kring hur aktuell och relevant 
planen anses vara idag och redovisning av genomförda aktiviteter kopplade 
till handlingsplanens åtgärder.

Sammanfattning av inkomna svar redovisade förvaltningen för nämnden den 
24 februari 2022 (dnr KUN 2021/00359) och ger följande summering:

- Genomförandegraden av åtgärder har varit hög, trots pandemin och 
effekterna kan ses som träffsäkra med önskat utfall.

- Redovisade åtgärder uppvisar även, i vissa fall, goda sidoeffekter såsom 
fortsatt samverkan via nya nätverk.

-1 vissa fall anges bristande resurser som orsak till att åtgärderna ej 
prioriterats, så även pandemin.

- Handlingsplan kultur anses fortsatt relevant föreslår förvaltningen att 
aktualisera.

Utifrån detta resultat och enigheten kring att planen anses vara relevant för 
svarande förvaltningar och nämnder, föreslår förvaltningen en aktualisering 
av handlingsplanen med smärre justeringar i befintliga åtgärder.

Justeringar

Ett antal åtgärder kan strykas från planen, då dessa anses vara slutförda av 
ansvarig förvaltning. Till exempel;

Under Inriktningsmål 2 I Västerås finns kulturen i det vardagliga livet:

- ”Förutsättningarna att inrätta tillfälliga pop-bibliotek, på platser där många 
rör sig, utreds”

- ”Etablera en fritidsbank för kultur - en kulturbank”

Vidare föreslås några justeringar av de åtgärder som förändrats i vissa 
avseenden. Till exempel:

Under Inriktningsmål 11 Västerås är kultur en av grundpelarna för 
kommunens utveckling.

Tidigare åtgärd att ”Utveckla Ett kulturliv för alla Konst, genom 
Konstmuseet i samverkan med olika aktörer” justeras då det övergått i 
projektet ASK, till:

- ” Utveckla ASK, Arbetsfält för samtida konst, genom Konstmuseet i 
samverkan med olika aktörer.”

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden: 

Aktualiserad Handlingsplan kultur 2022-2024 daterad 2022-03-09 antas.

signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
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§72 Dnr KUN 2021/00132-7.5.2

Beslut - Rapport för uppdrag att göra en översyn av 
föreningsstödet 2021

Beslut
Rapporten daterad 2022-02-18 läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

Ärendebeskrivning
Den 29 april 2021 gav Kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av föreningsstödet till ideella kultur och 
fritidsföreningar med fokus på interna rutiner och processer, den externa 
kommunikationen samt föreningsstödets anpassning utifrån PWC:s rapport.

Översynen har genomförts och det samlade resultatet presenteras i bifogad 
Rapport översyn av föreningsstöd 2021 daterat 2022-02-18.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

Rapporten daterad 2022-02-18 läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§73 Dnr KUN 2022/00113-7.0.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet om att utforma en 
kvalificeringsmodell för studieförbund

Beslut
Nämndinitiativet bifalls

Reservation
Mikael Palmqvist (C) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation:
”Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla nämndintiativet att infora en 
kvalificeringsmodell för studieförbund från 2023.

För oss i Centerpartiet är det obegripligt att detta nämndintiativ har lämnats 
in. Det finns redan ett system inom det nationella Folkbildningsrådet för att 
godkänna studieförbund och det pågår även ett utvecklingsarbete inom 
Folkbildningsrådet som beräknas bli klart 2024. Att införa en egen 
kommunal modell där politiken lokalt ska styra vilka studieförbund som ska 
få bidrag anser vi strider mot den fria och frivilliga folkbildningen, som är en 
viktig del av vårt öppna demokratiska samhälle.

Vi anser att den lokala kvalificeringsmodell, som Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet föreslagitn och som nämnden nu beslutat att 
införa från 2023, innebär ett starkt ifrågasättande av folkbildningens frihet 
och strider mot synen att politiken ska hålla en armlängds avstånd. Det 
signalerar en obefogad misstro mot studieförbunden. Det är extra olyckligt 
nu när vi är i en situation där många människor flyr från kriget i Ukraina, 
och när studieförbunden är viktigare än någonsin för att erbjuda människor 
språkträning och andra sociala och meningsfulla aktiviteter.
Det är också förvånande att detta beslut tagits utan att det först skett en 
dialog med exempelvis Länsbildningsförbundet.
Mikael Palmqvist (C) ledamot, Birgitta Olsson (C), ersättare”

Särskilt yttrande

Jacob Axelson (L) inkommer med ett särskilt yttrande.

”Det här är ett viktigt beslut och det är glädjande att initiativet bifalls med så 
pass bred enighet. Liberalerna har länge drivit på för att kulturnämnden i 
Västerås ska ta ett större ansvar över de pengar vi fördelar, det ansvaret kan 
inte bara delegeras till Folkbildningsrådet. Långsiktigt kommer detta bidra 
till att stärka det allmänna förtroendet för det viktiga arbete som 
studieförbundet gör.”

Justerandas signatur Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP, Jenny Setterholm (S) samt Jacob Axelsson (L) har i 
ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet om att utforma en kvalificeringsmodell för 
studieförbund föreslagit att kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inför 
2023 års beslut om stöd till studieförbund uppdras utforma en 
kvalificeringsmodell, i likhet med den som finns gällande 
kulturfrämjandemedel. Kvalificeringen ska ha utgångspunkt i lokal 
verksamhet och efterlevnad av demokrativillkor och ska vara proportionerlig 
i förhållande till kostnad och andra resurser den tar i anspråk hos såväl 
studieförbunden som Västerås stad.

Nämndinitiativet har den 24 mars 2022 §62 anmälts till kulturnämnden för 
beredning.

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls.

Yrkanden
Mikael Palmqvist (C) yrkar avslag till nämndinitiativet.

Jenny Setterholm (S), Markus Lindgren (MP), Maria Ringström (M), Jörgen 
Andersson (M), Jacob Axelson (L) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels avslagsyrkandet 
från Mikael Palmqvist (C), dels bifallsyrkande från Jenny Setterholm (S) 
med flera.

Ordföranden frågar nämnden om nämndinitiativet ska bifallas eller avslås 
och finner att nämnden bifaller nämndinitiativet.

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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§74 Dnr KUN 2022/00072-1.4.2

Beslut - Månadsrapport mars 2022

Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista mars 2022 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden 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 mars 2022 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§75 Dnr KUN 2022/00156-7.3.2

Beslut - Ordförandeförslag om att undersöka eventuellt 
övertagande av samling från Eks vagnmuseum

Beslut
Kulturnämnden beslutar att förvaltningen uppdras att undersöka och 
återrapportera till nämnden huruvida hela eller delar av samlingen hos Eks 
Vagnmuseum på Åkesta gård kan övertas och förvaltas av Västerås stad eller 
annan relevant part. Kostnaden för att förvalta samlingen bör inte överstiga 
den ramhöjning för "kultursatsning" som nämnden kompenserades med i 
årsplan 2022.

Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden skyndsamt, senast på 
sammanträdet den 27 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Västerås stad har kontaktats av företrädare för stiftelsen som förvaltar Eks 
Vagnmuseum. De önskar skänka samlingen till Västerås stad.

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förslaget.

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

Justerandap signaturA Utdragsbestyrkande
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Överläggning - Planeringsunderlag 2023-2025

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Pernilla Arvidsson, controller, berättar om planeringsunderlag 2023-2025.

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

§ 76 Dnr KUN 2022/00038-1.3.3

Justerandes signatur Utdragsbestyrlcande
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§77 Dnr KUN 2022/00075-1.7.1

Överläggning - Årlig uppföljning skydd och beredskap

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Är endeb eskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2020 att anta program för skydd 
och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument för 
stadens arbete inom området skydd och beredskap. Program för skydd och 
beredskap beskriver Västerås stads arbete inom ett antal områden som rör 
just skydd, säkerhet och beredskap.

För att organisationen ska vara väl förberedd att hantera oönskade händelser 
eller vid höjd beredskap ska åtgärder kring skydd och beredskap genomsyra 
hela organisationen samt vara proaktiva och långsiktiga. Västerås stads 
samtliga nämnder och styrelser har därför ansvar för att:

* styrdokumentet följs inom respektive verksamhet

* skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet

* arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen.

Enligt programmet ska kommunstyrelsen årligen följa upp de områden som 
program för skydd och beredskap berör. Uppföljningen ska ske genom en 
årlig rapport från stadsledningslcontoret. Med anledning av pandemin av 
covid-19 har stadsledningskontoret inte prioriterat arbete med uppföljning av 
programmet. Därmed kommer första uppföljningen att behandla arbetet 
under år 2021.

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

Utdragsbestyrkande
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§78 Dnr KUN 2022/00018-7.5.2

Överläggning - Ett sammanhållet föreningsstöd för kultur- och 
fritidsföreningar

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
För att åstadkomma ett mer sammanhållet föreningsstöd för ökad möjlighet 
till planering/ framförhållning för ideella kultur och fritidsföreningar så 
kommer förvaltningen att föreslå nämnden att i maj fatta beslut om Riktlinjer 
för föreningsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar. De nya 
riktlinjerna kommer föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2022 och 
slår då samman de tidigare riktlinjerna Riktlinjer för föreningsstöd 
(DNR:2008/25-KIFN-004), Riktlinjer för projekt/arrangemangsstöd i 
Västerås (DNR:2011/159-KINF-004) samt reviderade 
bedömningsparametrar (DNR:2014/207-KIFN-421).

I praktiken innebär de nya riktlinjerna inte en speciellt stor förändring för 
föreningarna då mycket av de tidigare riktlinjerna återfinns även i det nya 
förslaget. I processen av att skriva fram förslaget har förvaltningen 
genomfört samråd med föreningar som de senaste åren återkommande sökt 
projekt och arrangemangsstöd för att få en ökad förståelse för hur 
föreningarna ser på hur den stödformen funkar för dem idag. Med de mindre 
revideringarna som nu föreslås tror förvaltningen att det kommer skapas ett 
mer sammanhållet föreningsstöd. De nya riktlinjerna kommer i stora drag 
innebära att:

* Det som idag kallas årligt verksamhetsstöd byter namn till föreningsstöd 
för att skapa en ökad tydlighet kring att det gäller stöd för ideella föreningar. 
Föreningarna kommer också i högre utsträckning än tidigare att uppmuntras 
att på hösten året innan söka för all sin planerade verksamhet det kommande 
året, medräknat de projekt och arrangemang man planerar just för det 
specifika året.

* Stödformen projekt och arrangemangsstöd ersätts av ett så kallat 
kompletterande föreningsstöd, namnbytet och korrigering i riktlinjerna sker 
av samma anledning som ovan namnbyte. Med det kompletterande 
föreningsstödet breddas också möjligheten för vad föreningarna kan söka ett 
stöd för.

* Vissa mindre ändringar föreslås i den nya riktlinjen samt att den inledande 
texten uppdateras från tidigare beslut från 2010.

Förvaltningen kommer föreslås att de uppdaterade riktlinjerna utvärderas vid 
passande tillfälle under 2023 samt att nämnden inför som rutin att revidera 
riktlinjerna vid början av varje ny mandatperiod. Förvaltningen föreslår att

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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det vid utvärderingen under 2023 också genomförs en bamkonsekvensanalys 
på riktlinjerna för föreningsstödet.

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

Utdragsbestyrkande
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§79 Dnr KUN 2021/00014-7.5.2

Information - Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, samordnare kultur, informerar nämnden om avgiftsfria 
sommarlo vsaktiviteter 2021.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 80 Dnr KUN 2022/00122-7.3.2

Information - Kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad och 
riksintressefördjupning och innerstadsstrategi

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Nordström, stadsantikvarie och Linda Wångdahl, 
stadsbyggnadsantikvarie, informerar nämnden om Kulturmiljöunderlag för 
Västerås innerstad och riksintressefördjupning och innerstadsstrategi.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr KUN 2022/00123-1.3.3

Information - Hantering av betalkort i förvaltningen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar 
nämnden om hanteringen av betalkort i förvaltningen och arbetet man har 
gjort för att minska antalet kort i förvaltningen.

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

Justerandes signatur (b Utdragsbestyrkande
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§82 Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang, informerar 
nämnden om vad som är på gång i verksamheterna, bland annat att 
Valborgsfirande på Anundshög kommer att genomföras i år samt att 
utställningen Samlingen nu är öppen på Konstmuseet.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§83 Dnr KUN 2022/00007-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, har ingen ytterligare information att 
delge nämnden.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§84 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Utdraesbestyrkande
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