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§133

Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Ibrahim Onar (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Utdragsbestvrkande
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§ 134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. §§ 133-140 är offentliga vid dagens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista och offentliga ärenden inför
dagens sammanträde.
Jenny Setterholm (S) ändrar § 140 från informationsärende till beslutsärende.
Margareta Lundell (L) anmäler en övrig fråga om sittbänkar på Vallby
friluftsmuseum.
En viss omdisposition av ärendenas ordning förekommer under mötets gång.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

signatur

Utdragsbestyrkande
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§135

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

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 2022-06-20 till
2022-08-24.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2022/00004-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivnmg
Redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-06-20 till
2022-08-24
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerai

signatur

Utdra gsbestyrkande
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§137

Dnr KUN 2022/00005-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivnmg
Ulrika Gustafsson, direktör Stadsarkivet, informerar om nuläget i
verksamheten. Det har varit en bra sommar efter lite pusslande med
semesterschemat i och med att förvaltningen är så liten och att man vill ha
minst två personer på plats hela tiden, man har bjudit in allmänheten att
komma in med uppgifter om personer som figurerar på bilder i det digitala
bilddatabasen för att kunna fylla på med metadata till bilderna,
programverksamheten för hösten är igång, man arbetar vidare med
pilotprojekt för en ny form av redovisningsplan där Kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen är med, Stadsarkivet hjälper även Barn- och
utbildningsförvaltningen med gallring av uppgifter i ett skolsystem som
använts i närmare 20 år.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Utdraesbestvrkande
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§138

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
om nuläget i förvaltningen. Det har varit en bra och intensiv sommar i
verksamheterna med höga besökstal på förvaltningens besöksmål, avgiftsfria
lovaktiviteter, sommarspelningar på äldreboenden och kollo. Efter
avstämning med polisen så upplever även dem att det varit en relativt lugn
sommar trots stora evenemang som Cityfestivalen som hade besöksrekord
och Power Meet. Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och
evenemang, deltar i sitt sista nämndsammanträde tillsammans med
Kulturnämnden då han ska börja arbeta som idrottschef i Haninge kommun.
Detta innebär att tjänsten som biträdande direktör som Niclas haft kommer
att försvinna, man strävar efter att åter ha en kulturchef och nya lösningar för
Stödteamet kommer att riskbedömas och samverkas. Mats Widelund har
tillträtt sin tjänst som verksamhetschef för Västerås museer, allmänkultur
och kulturskolan. Mats Widelund, verksamhetschef Västerås museer,
allmänkultur och kulturskola presenterar sig själv.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KUN 2022/00238-3.6.3

Beslut - Hyreskontrakt Viktor Larssons plats 1 (Växhuset)
Beslut
1. Kulturnämnden övertar hyreskontrakt U03 57200-002 med
Fastighetsnämnden som hyresvärd från och med 2023-01-01.
2. Direktör för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
underteckna kontraktet.
Deltar inte i beslutet
Mikael Palmqvist (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ärendebeskrivning
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.

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

Justerandss signatur

Utdragsbestyrkande
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§140

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

Dnr KUN 2022/00187-7.0.2

Beslut - Rapport från vänortsbesök till Kassel 2022
Beslut
Kulturnämnden godkänner reserapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kassel är en av Västerås stads vänorter och utbytet mellan städerna pågår
inom flera områden. 2022 firar vi 50 år som vänorter.
Västerås stad fick i april en officiell inbjudan från Kassel att besöka deras
utställning ”documenta fifteen” samt utbyta erfarenheter och diskutera
framtida utveckling mellan vänörterna. Deras utställning ”documenta” är
ansedd som en av de bästa i världen och den ges endast vart femte år.
Kulturnämnden godkände i maj en resa till Kassel för Markus Lindgren från
Kulturnämnden samt Lenny Hallgren, Katarina Frost, Karin Levander och
Linda Wallenberg från Kultur- Idrotts- och Fritidsförvaltningen och resan
finansierades genom Kulturfonden.
Denna reserapport är en dokumentation och rapport från den resan och
vänortsbesöket.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Kulturnämnden godkänner reserapporten och lägger den till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
2022-08-31

Dnr KUN 2022/00186-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om att det är dags för
Västeråsarna att återta Vasaparken
Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-06-30 antas och överlämnas
till kommunstyrelsen.
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:
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-06-30 antas och överlämnas
till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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Dnr KUN 2022/00196-1.3.2

Information - Uppföljning säkerhetsskydd 2022 och
Dimensionerande hotbeskrivning 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Carl Doverfelt, säkerhetssamordnare, informerar nämnden skriftligen 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 nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§145

Dnr KUN 2022/00073-7.0.2

Information - Nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Maria Ringström, Yin Zhan (M) och Mikael Palmqvist (C) informerar
nämnden om deras deltagande i NOVU 2022.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

JusteranckS signatur

Utdragsbestyrkan.de
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§146

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

Utdragsbestvrkande

20 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

§147

Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang informerar om
nuläget verksamheterna. Barnens botaniska och spelningar på äldreboenden i
samarbete med Äldrenämnden har varit en framgång även denna sommar,
cityfestivalen, barnens botaniska och Karlsgatan 2 har haft besöksrekord
denna sommar, det har varit lite stökigt i botaniska trädgården vilket numera
ingår i projektet ”Tryggare city”, kulturskolan har hunnit klart med
renoveringar och nya pianon finns på plats inför den nya terminen och
arbetet med den nya placeringen av sorteringsmaskinen på huvudbiblioteket
kommet förhoppningsvis att bli klart under hösten. Niclas Lindberg tackar
vidare för sin tid hos Kulturnämnden inför att han avslutar sin tjänst i slutet
av september.
Markus Lindgren (MP) tackar Niclas Lindberg för hans arbete.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes/signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor
Beslut
Frågan förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Margareta Lundell (L) frågar om man har åtgärdat de trasiga sittbänkama i
skolhuset på Vallby friluftsmuseum?
Katarina Frost, enhetschef Västerås museer, svarar att man byter ut och lagar
bänkar vartefter man upptäcker att de är trasiga och att man investerat i nya
bänkar/sittplatser på området generellt ur tillgänglighetssynpunkt.

Justerandjés signatur

Utdragsbestvrkande
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