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§ 127 Dnr KUN 1809347-

Val av justerare

Beslut
Per Blomström (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Per Blomström (SD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes ii gnatur Utdragsbestyrkande
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§128 Dnr KUN 1809348-

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
1. Föredragningslistan godkänns.
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslista och offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.

Ibrahim Onar (KD) anmäler ett nämndinitiativ enligt § 146.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 129 Dnr KUN 2021/00021-7.0.2

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut anmälda till Kulturnämnden under 
perioden 2021-05-19 till 2021-06-21

6 (26)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 130 Dnr KUN 2021/00022-7.0

Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisningen av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-05-19 till 
2021-06-21

7(26)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§131 Dnr KUN 2021/00003-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om att läget på 
förvaltningen är mycket bra, man har hittat bra former för regelbundna 
avstämningar trots distansarbete. Personalen arbetar växelvis på distans och 
på kontoret enligt schema, från och med augusti hoppas man att personalen 
ska kunna arbeta mer på plats i stadshuset. Rådgivning och stödverksamhet 
fortgår som vanligt, digitala och pappersleveranser sker som vanligt under 
sommarperioden. Forskarförfrågningar och besök under sommaren kommer 
också att genomföras.

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

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar om att det pågår fortsatt planering inför sommaren, förvaltningen 
har en god sommarbemanning med bland annat 160 ungdomar från 
arbetsmarknadsenheten och från Västerås simsällskap. Verksamheterna är i 
full gång med barnens botaniska, sommar på Vallby, Kultur i City medan 
verksamheten på exempelvis Kulturskolan går ned under sommaren. Staden 
kommer att ha stabsläge hela sommaren och fortsatta covid-relaterade möten 
kommer att ske centralt i staden varannan vecka. Det är även god bemanning 
på chef- och stödpersonal om kontakt med förvaltningen behövs.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§133 Dnr KUN 2021/00103-1.4.2

Beslut - Månadsrapport maj 2021

Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista maj 2021 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i Västerås stad redovisa 
månadsrapporter till kommunstyrelsen över det ekonomiska utfallet i 
förhållande till budget samt en prognosuppdatering för helåret.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen sker per sista februari, mars, maj, 
september, oktober och november.
Kulturnämnden bedöms för helåret 2021 redovisa ett resultat i nivå med 
budget, trots negativa ekonomiska konsekvenser av Corona pandemin -0,3 
mnkr. Den ekonomiska nettoeffekten av pandemin uppskattas i likhet med 
föregående år fortsatt bli minimal trots att nämndens verksamheter påverkas 
på olika sätt.
Månadsbokslutet visar ett överskott för januari till maj med +2,7 mnkr, 
vilket i huvudsak beror på lägre lönekostnader på grund av vakanser inom 
stadsdelsbiblioteken, Vallby friluftsmuseum samt projektledare inom Allmän 
kultur (+1,3 mnkr) samt att arrangemangsstöd och stöd till kulturföreningar 
släpar (+1,3 mnkr).

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§134 Dnr KUN 2021/00098-1.2.3

Beslut - Riktlinjer för kulturtjänsteköp

Beslut
Nämnden beslutar att anta ”Riktlinje för kulturtjänsteköp Västerås stad” 
enligt förvaltningens förslag daterad 2021-06-17.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har 2021-03-25 beslutat att beställa Dynamiskt 
Inköpssystem (DIS) av stadens upphandlingsenhet, för upphandling av 
kulturtjänster.
Villkor och kriterier för den organisation som vill ansluta sig till DIS och 
sedan delta i processen för kulturtjänsteköp ska vara väl kända och 
tillämpbara.
Utifrån detta har förvaltningen tagit fram förslag till kvalificeringskrav för 
anslutning till DIS (beslut 2021-05-27) samt riktlinjer för kulturtjänsteköp 
(överläggning 2021-05-27) som presenterats för nämnden.
Kulturnämnden har även fattat beslut om att hela arbetet med DIS ska 
utvärderas och att det i det sammanhanget också är möjligt att utvärdera 
riktlinjerna.
Detta är det sista steget i processen av införande av kulturtjänsteköp. Med 
riktlinjerna fastställer nämnden vilket syfte man uppnår med 
kulturtjänsteköpet och vilken slags verksamhet det riktar sig till.
I arbetsprocessen för framtagandet av riktlinjer har förvaltningen undersökt 
hur dessa ser ut i andra kommuner, så kallad benchmarking mot Stockholm, 
Göteborg och Malmö.
Förvaltningen har hållit informations- och dialogmöten med berörda 
kulturaktörer för synpunkter och förankring.
Samt utformat och prövat förslaget till riktlinjer i förhållande till:
- gällande styrdokument i form av mål och visioner
- befintliga riktlinjer för kulturföreningar avseende bidrag
- riktlinjer i kommunalförbundens förbundsordningar

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Just erandes sienatur Utdragsbestyrkande
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§135 Dnr KUN 2021/00156-1.7.1

Remiss - Vissa statliga insatser på Musikområdet

Beslut
Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-06-01 som 
sitt eget och överlämnar det till Regeringskansliet Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har skrivit fram en promemoria med förslag och 
bedömningar kring vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten 
är att säkerställa att de statliga insatserna på bästa sätt möjliggör att de 
kulturpolitiska målen uppnås.
Promemorian har skickats ut på remiss till ett antal statliga 
kulturinstitutioner, statliga verk och myndigheter, aktörer och näringsidkare 
inom musikområdet, konstnärliga högskolor, intresseorganisationer, regioner 
och kommuner.
Västerås stad är en av dessa kommuner och inbjuds att lämna ett yttrande. I 
handläggningen har förvaltningen även rådfrågat Västmanlandsmusiken för 
synpunkter.
Promemorian beskriver musiklivet i Sverige idag och dess villkor, 
Musikverkets verksamhet och en redogörelse över analyser och 
utvärderingar som har relevans för Musikplattformen.
Slutligen lämnas överväganden och förslag till förändring, som beskrivs i 
sammanfattningen nedan.
Bakgrund och utdrag från promemorian
Statens musikverk inrättades år 201 li ett reformarbete av de statliga 
insatserna på musikens område. Tanken var att Statens musikverk skulle 
arbeta för att stärka kopplingen mellan det musikaliska kulturarvet och det 
konstnärliga nyskapandet. Inom verket inrättades även Musikplattformen, 
med uppdraget att främja de resurser, initiativ och samverkansformer som 
finns inom det fria musiklivet och på regional nivå.
Musikplattformen delar ut projektbidrag vilket inte ger möjlighet till 
långsiktigt hållbara förutsättningar för musiklivets utveckling. Mer 
långsiktiga stöd som också matchar dagens behov har efterfrågats av 
företrädare för musikområdet.
En samlad bidragsutgivning vid Statens kulturråd, bedöms både underlätta 
för den sökande och kunna ge mer lika villkor som övriga kulturområdet, 
eftersom myndigheten redan har en fungerande infrastruktur vad gäller 
bidragsgivning.
Musiklivet i Sverige (musiker, artister och upphovsmän) har alltmer 
differentierats mellan ett fåtal aktörer som står för en stor del av både

Justerandes»signatur Utdragsbestyrkande
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intäkter och inflytande medan det stora flertalet är små aktörer. 
Mellansegmentet bedöms som litet och att det är av nationellt intresse att det 
stärks.
För att de nationella kulturpolitiska målen ska uppnås är det centralt att det 
finns en mångfald av aktörer på området och inte endast de med störst 
kommersiell potential. Utan dessa aktörer är det svårt att uppnå bland annat 
målen om mångfald, kvalitet och konstnärlig förnyelse. Det är därför centralt 
att det finns statliga insatser som bidrar till att säkerställa att det finns ett 
professionellt musikliv i hela landet.
Sammanfattning av remissförslagen
Musikplattformen vid Statens Musikverk avvecklas samt att en främjande 
funktion för musikområdet överförs och inrättas inom Statens kulturråd. 
Förslaget innebär att Statens musikverks ansvar och uppgifter renodlas till att 
fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt 
Elektronmusikstudion.
Vidare föreslås att den bidragsgivning till musiklivet som Musikverket idag 
hanterar, överförs till Statens kulturråd, som bedöms ha bättre förutsättningar 
för bidragsgivning på musikområdet än Musikverket.
I detta yttrande har Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen varit 
handläggande med Västmanlandsmusikens ledning som rådgivande part.

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kulturdepartementet

Justerancks signatur Utdragsbestvrkande
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§136 Dnr KUN 2021/00175-1.7.1

Remiss - Revisionsrapport 2020:10 - Granskning av stadens 
hantering av covid-19, ur ett internt kontrollperspektiv

Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen som sitt remissvar.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens, äldrenämndens, utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens, kulturnämndens samt miljö- och 
konsumentnämndens styrning och interna kontroll rörande hanteringen av 
covid -19. Nämnden har nu fått rapporten och lämnar ett yttrande kring 
rapporten till Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 137 Dnr KUN 2021/00166-1.3.6

Beslut - Utvecklingsplan, ledare och medarbetare i mästarklass

Beslut
Nämnden beslutar att anta Kultur- idrott- och fritidsförvaltningens 
utvecklingsplan för ledare och medarbetare i mästarklass.

Ärendebeskrivning
Kultur- idrott- och fritidsförvaltningens organisation består av människor 
som ska leverera riktigt bra service och kvalitet genom alltid bästa möjliga 
möte. Vi ska bidra till magiska ögonblick, livskvalitet och en socialt hållbar 
stad för alla invånare och alla som besöker vår stad. För att kunna göra det 
hållbart och långsiktigt är det av yttersta vikt att vi har ledare och 
medarbetare i mästarklass. 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. I det rådande läget 
kring pandemin så krävs det mer än någonsin en anpassningsbar organisation 
med flexibla arbetssätt och arbetsplatser.
Den här utvecklingsplanen syftar till ett hållbart och långsiktigt 
utvecklingsarbete med strävan att nå mästarklass.

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§138 Dnr KUN 1821340-

Information - Förvaltningens arbete med översyn av 
föreningsstöd

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Karin Engelholm, kultursekreterare, informerar om att förvaltningen har 
arbetat vidare med anledning av översyn av föreningsstödet och har då gjort 
en genomgång av hemsidan tillsammans med strategerna för idrott och med 
Kontaktcenter. Man har bland annat förtydligat kontaktvägar och 
instruktioner till Interbook GO. Framöver ska Stöd till samlingslokaler även 
vara sökbart genom Interbook GO och blankett för Ansökan om 
verksamhetsstöd samt Ansökan för projekt och arrangemangsstöd ska 
uppdateras.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§139 Dnr KUN 2021/00155-7.0.2

Beslut - Översyn av föreningsstöd 2021

Beslut
- Kulturnämnden beslutar att ändra delegationsordningen i enlighet med 
förvaltningens förslag med tillägg att textändringarna i delegationsordningen 
ska formuleras ”Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tilldelning av 
bidrag enligt riktlinjer antagna av nämnden 2011-03-29, reviderade 2014-08- 
25, för projekt-/arrangemangsstöd.” och ” Beslut om att bevilja eller avslå 
ansökan om tilldelning av bidrag enligt Regelverk för stöd till 
samlingslokaler antagen av nämnden 2020-03-26.”
- Kulturnämnden beslutar att ansöknings och beslutstider fastställs enligt 
förvaltningens förslag.
- Kulturnämnden beslutar att införa en basbeloppsnivå i verksamhetsstödet 
som kan sökas från och med 2022 års stöd enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har den 29 april 2021 givit förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av föreningsstödet. Förvaltningen föreslår att 
kulturnämnder fattar följande tre beslut med syfte att tydliggöra och förbättra 
interna processer och rutiner samt att underlätta, förenkla och förtydliga den 
extern kommunikation avseende föreningsstödet.
Ersätta texten i delegationsordningen med två nya textstycken om projekt 
och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler
Förvaltningen föreslår att det görs en uppdatering av kulturnämndens 
delegationsordning. Detta för att dels täcka in alla aktuella stödformer så att 
även driftsstöd och upprustningsstöd till samlingslokaler har en tydlig 
delegation. Dels för att förenkla hanteringen av projekt och 
arrangemangsstöd.
Nuvarande textstycke i delegationsordningen
Beslut om att bevilja eller avslå tilldelning av bidragsansökan enligt riktlinjer 
antagna av nämnden 2011-03-29, reviderade 2014- 08-25, för projekt- 
/ arrangemangsstöd.
upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Förslag på två nya textstycken som ersätter nuvarande text
Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tilldelning av bidrag enligt 
riktlinjer antagna av nämnden 2011-03-29, reviderade 2014-08-25, för 
proj ekt-/arrangemangsstöd.
upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd

Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tilldelning av bidrag enligt 
Regelverk för stöd till samlingslokaler antagen av nämnden 2020-03-26.
upp till 250 000 kr delegat: AU
upp till 100 000 kr delegat: Verksamhetschef
upp till 50 000 kr delegat: Samordnare föreningsstöd

Fastställa följande ansöknings- och beslutstider gällande verksamhetsstödet
Förvaltningen föreslår att ansökningsperioden för årligt verksamhetsstöd 
fastslås till från och med den 15 augusti till och med den 15 oktober året 
innan stödet gäller. Samt att beslut om verksamhetsstödet ska fattas på 
kulturnämnden i december efter avslutad ansökningsperiod. De beslutade 
tiderna gäller från och hanteringen av ansökningar för verksamhetsstöd 
2022.

En basbeloppsnivå införs i det årliga verksamhetsstödet
En basbeloppsnivå införs i stödformen årligt verksamhetsstöd.
Basbelopp snivån innebär ett stöd på 10 000 kr. Undantag kan göras om 
föreningen specifikt söker en lägre summa. Dock så kvarstår rutinen att en 
förening som för första gången beviljas ett verksamhetsstöd inte beviljas mer 
än 5000 kr och därför inte kan vara aktuella för ett stöd på basnivå eller mer 
förens år två de söker verksamhetsstöd.
För en förening som söker basbeloppet gäller följande:
Föreningen ska följa de stadsövergripande riktlinjerna för bidragsberättigad 
förening samt kulturnämndens riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar.
I ansökan svara på frågorna gällande medlemsuppgifter
Skicka in en preliminär verksamhetsplan och preliminär budget tillsammans 
med ansökan
I ansökan beskriva föreningens verksamhet utifrån följande två beslutade 
parametrar:
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VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kulturnämnden 2021-06-28

Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och 
integrering i verksamhet oavsett förutsättningar
Medvetet arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) hör till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
För en förening som söker stöd över basbeloppet gäller följande:
Föreningar som önskar söka mer stöd än basnivå behöver utöver att leva upp 
till det som beskrivs ovan även beskriva föreningens verksamhet utifrån de 
resterande beslutade parametrarna i sin ansökan:
Omfattning av utåtriktad verksamhet
Nyskapande och utvecklande verksamhet, exempelvis projekt,
Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten,
Verksamhet som är generationsöverbryggande 
Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Yrkanden
Jenny Setterholm (S) yrkar att det första förslaget på textändring i 
delegationsordningen ska formuleras ”Beslut om att bevilja eller avslå 
ansökan om tilldelning av bidrag enligt riktlinjer antagna av nämnden 2011- 
03-29, reviderade 2014-08-25, för projekt-/arrangemangsstöd.”
Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till Jenny Setterholm (S) förslag till 
formulering.

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

Kopia till
Karin Engelholm

19 (26)

Justerasdej; signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2021-06-28

20 (26)

§140 Dnr KUN 1821339-

Information - Växhuset framåt

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, kulturchef, informerar om att han tillsammans med Lenny 
Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, har haft ett möte 
med medlemmarna i Växhuset ekonomiska förening. Det har även 
genomförts ett möte med arbetsutskottet för Växhuset ekonomiska förening 
där även Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef fritid och förebyggande, 
deltog. Man är överens om att man framöver behöver hitta nya 
samverkansformer då förvaltningen inte längre kommer att vara medlemmar 
i den ekonomiska föreningen.
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§ 141 Dnr KUN 1821338-

Information - Ett år i Culturen

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Anna Mattsson, utvecklingsledare kultur, informerar om det arbete som 
förvaltningen och föreningarna i huset har gjort det senaste året.
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§142 Dnr KUN 2020/00179-7.5.2

Information - Återrapport av Trix digitaliseringsprojekt

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Anna Mattsson, utvecklingsledare kultur, informerar om slutredovisningen 
för Gycklargruppen Trix digitaliseringsprojekt som nämnden beviljat stöd 
för tidigare.
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§143 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Annica Olsson, arkivarie, informerar om arbetet med processbaserad 
informationsredovisning.
Henrik Sundholm, arkivarie, informerar om bevarande av information ur 
verksamhetssystem som exempelvis skoljoumaler.
Johan Andersson, arkivarie, informerar om digitalt museum och digitala 
föredrag.
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§144 Dnr KUN 2021/00006-1.3.3

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen

Beslut
Informationen förklaras mottagen

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, kulturchef, informerar om sommaraktiviteter i 
verksamheterna så som barnens botaniska, jubileumsföreställning på Vallby 
friluftsmuseum, musik på balkongen, sommarföreställningar på 
äldreboenden inom Kultur för äldre, guidade visningar på Anundshög och 
konst i City. Det informeras även om fuktproblematik på Bäckby bibliotek.
Peter Bladh, rektor Kulturskolan, informerar om nedåtgående elevantal på 
Kulturskolan och vilka faktorer som påverkar detta.
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§ 145 Dnr KUN 1813198-

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

25 (26)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kulturnämnden 2021-06-28

§ 146 Dnr KUN 2021/00256-1.2.3

Nämndinitiativ från (KD) om att verka för att tillskapa QR- 
funktionen som Kulturgravar arbetar med i Sverige

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
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