
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)
2023-02-23VÄSTERÅS STAD

Kulturnämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 22-34

Sammanträdesdatum 23 februari 2023

Plats och tid Växhuset, Stora konferensen, kl 14:45-17:10

Tjänstgörande ledamöter Ann-Louise Molin Östling (S), Ordförande 
Maria Ringström (M), 2:e vice ordförande 
Jakop Yildiz (S) 
Åsa Eliasson (V)
Mikael Palmqvist (C)
Jörgen Andersson (M)
Bo Eriksson (M)

Tjänstgörande ersättare Caroline Persson (S) ersätter Nilla Kuul (KD) §§ 22-27, 29-34
Leif Jonsson (V) ersätter Caroline Persson (S) § 28
Ingmarie Bjurström (SD) ersätter - (SD)

Mikaela JohanssonVid protokollet

Mikael Palmqvist (C)

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från 
Sammanträdesdatum 
Justeringsdatum 
Anslagsdatum 
Datum för nedtagande 
Förvaringsplats

Kulturnämnden
2023-02-23
2023-03-00
2023-03-Q
2023-04-
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Underskrift



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20)
2023-02-23

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

Frånvarande ledamöter
Nilla Kuul (KD)
Caroline Persson (S) § 28

Närvarande ersättare
Leif Jonsson (V)
Johan Eriksson (M)
Ludwig Olsson (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)

Övriga närvarande
Mikaela Johansson, nämndsekreterare
Lenny Hallgren, direktör
Mats Widelund, kulturchef
Anna Mattsson, utvecklingsledare
Annika Olsson, arkivarie Stadsarkivet

UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-23

3(20)VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

Ärendelista
§ 22 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3 

Beslut - Val av justerare........................................................................4
§ 23 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan.................................5
§ 24 Dnr KUN 2022/00004-1.2.3 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut............................................6

§ 25 Dnr KUN 2022/00003-1.2.3 
Beslut - Anmälan av inkomna handlingar........................................7

§ 26 Dnr KUN 2022/00006-1.3.3 
Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar..........8

§ 27 Dnr KUN 2022/00443-1.2.3 
Överläggning - Aterrapport för uppdraget Förslag på satsningar för 
Kulturnämnden........................................................................................ 9

§ 28 Dnr KUN 2022/00417-7.5.2
Beslut - Kulturfrämjande medel 2023 - Fördelning till fria kulturaktörer
...................................................  12

§ 29 Dnr KUN 2022/00446-1.4.2 
Beslut - Verksamhetsberättelse 2022.....  15

§ 30 Dnr KUN 2023/00046-1.3.2 
Information - Kulturnämndens informationshanteringsplan.... 16

§ 31 Dnr KUN 2023/00047-7.0.2 
Information - Nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2023................... 17

§ 32 Dnr KUN 2022/00444-1.2.3 
Information - Lärdomar från Folk och Kultur 2023......................18

§ 33 Dnr KUN 2022/00008-1.3.3 
Information från kulturverksamheterna......................................... 19

§ 34 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3 
Övriga frågor..........................................................................................20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-23

5(20)VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

§ 23 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. §§ 22-29 är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista och offentliga ärenden inför 
dagens sammanträde.

§ 27 ändras från beslutsärende till överläggningsärende. En viss 
omdisposition av ärendenas ordning sker under sammanträdet.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-23

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

4(20)

§22 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare

Beslut
Mikael Palmqvist (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Mikael Palmqvist (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerare kallas den som efter ett möte tillsammans med ordföranden ska 
signera protokollet. Justerarens uppgift är att granska protokollet och se till 
att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och 
beslutats under mötet, till exempel när sammanträdet börjar och slutar, vilka 
tjänstepersoner och förtroendevalda närvarar på mötet, vilka ledamöter 
tjänstgör vid de olika besluten, om någon är jävig, om yrkanden framställs 
och vilka ledamöter som yrkar, vad som beslutas, är det någon som 
reserverar sig mot beslutet, vilken tid sammanträdet ajourneras.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 24 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 2022-01-19 till 
2023-02-14.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§25 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 2022-01-19 till 
2023-02-14.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 26 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. Förvaltningen är nomineras till årets friskaste 
arbetsplats av Feelgood och har gått vidare i den processen samt om 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i mellanrumsgruppen.

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

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur
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§ 27 Dnr KUN 2022/00443-1.2.3

Överläggning - Återrapport för uppdraget Förslag på satsningar 
för Kulturnämnden

Ajourneras klockan 15:28-15:35.

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Särskilt yttrande
Maria Ringström (M), Jörgen Andersson (M), Bo Eriksson (M), Johan 
Eriksson (M), Ludwig Olsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande: 
”Under Kulturnämndens sammanträde 21 december 2022 lämnade 
Västeråsmajoriteten (S, KD, V, C) följande uppdrag till förvaltningen - 
”Majoriteten i kulturnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma 
senast februari 2023, med förslag på hur kulturnämnden kan bidra till och 
därmed också söka pengar från de paket/satsningar som finns i majoritetens 
budget”.

Enligt Kommunstyrelsens justerade protokoll från 2023-02-08 framgår att 
Majoriteten i KS fått förslag föredragna samt beviljat 3 miljoner kronor till 
Kulturnämnden innan nämndsammanträdet i Kulturnämnden 2023-02-23.

Med anledning av att Moderaterna i Kulturnämnden inte givits möjlighet att 
föra fram sina förslag innan beslut i KS 2023-02-08 lägger vi fram våra 
förslag på trygghetsskapande satsningar genom särskilt yttrande.

Moderaternas förslag på trygghetsskapande insatser:
• Moderaternas förslag avser hela Västerås, ej utpekade stadsdelar
• Ökade medel till barn via lokala kulturföreningar samt ökad 

samverkan med kulturföreningar i Västerås stadsdelar
• Läxhjälp genom Kulturnämnden, för syftet relevanta, verksamheter
• Säkerställ narkotikafria lokaler inom ramen för Kulturnämndens 

verksamheter i hela Västerås
• Uppsökande verksamhet av bam och unga med erbjudande om 

kostnadsfritt deltagande i Kulturskolan centralt
• Uppsökande verksamhet av bam och unga med erbjudande om 

kostnadsfritt delta i fler verksamheter och aktiviteter på Västerås 
Konstmuseum

• Ökad samverkan mellan Kulturnämndens verksamheter, skola och 
civilsamhälle i stadsdelarna

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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• Stimulera och stärk barn och ungas intresse av läsning samt stimulera 
till möten och lek mellan barn från olika stadsdelar på kreativa 
platser i Västerås

• Stärk samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna
• Utveckla sommarläger med djur och kultur på Vallby 

Friluftsmuseum för barn i alla stadsdelar
• Öppen förskola på Vallby Friluftsmuseum i samarbete med 

Fritid/Förebyggande på Vallby för barn i alla stadsdelar
• Tillhandhålla konstpedagogiska program där barn och unga möts från 

olika stadsdelar
• Utveckla bibliotekets roll som informationspunkt - i fredstid och 

kristid”

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, 
lämnade den 21 december 2022 i uppdrag till förvaltningen att återkomma 
till nämnden med förslag på hur Kulturnämnden kan bidra till och därmed 
också söka pengar från de paket/satsningar som finns i majoritetens budget.

De paket/satsningar som finns att söka pengar från är

- Trygghetspaketet

- Kollektivtrafikpaketet

- Övriga satsningar

- Elstöd

Inom paketet för trygghetsatsningar har förvaltningen ansökt om pengar för 
att genomföra följande:

- Kostnadsfri kulturskola i stadsdelarna.

- Ökade satsningar på kulturverksamhet i stadsdelar.

- Stärkt biblioteksverksamhet i stadsdelarna.

- Utveckla bibliotekens roll som informationspunkt - i fredstid och kristid.

Kostnadsfri kulturskola,

- Avgiftsfri kursverksamhet med kulturskolans olika ämnen förläggs till en 
stadsdel. Samverkan etableras med skolan samt fritidsverksamheter i för att 
knyta nära kontakter och visa på möjligheterna som kulturskolan har att 
erbjuda barn och unga. Utveckla och permanenta befintligt projekt som i 
dagsläget bedriv genom projektmedel från kulturrådet ARTS (allas rätt till 
skapade).

- Utreda möjlighet och förutsättning att bredda verksamheten till att innefatta 
fler stadsdelar genomförs även under året inför kommande satsningar.

Ökade satsningar på kulturverksamhet i stadsdelar,

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- Permanenta och utveckla sommarläger med djur och kultur på Vallby 
friluftsmuseum.

- Etablera Konstlabbet Pop-Up, i samarbete med lokala konstnärer.

- Konstpedagogiska program riktat mot stadsdelar.

- Öppen förskola på Vallby friluftsmuseum i samarbete med 
Fritid/Förebyggande på Vallby

Stärkt biblioteksverksamhet i stadsdelarna.,

- Bokstart till alla barn på kompensatorisk nivå. Utöka och permanenta 
verksamheten i de aktuella områdena med bredare samverkan med 
familjecentrum, barnhälsovård, förskoleverksamhet samt regional 
biblioteksverksamhet

Utveckla bibliotekets roll som informationspunkt - i fredstid och kristid. Tre 
delar:

- Genom ett ökat samarbete med samhällets andra aktörer - kommunala, 
statliga, privata och ideella - att dessa aktörer bereds plats på biblioteken, 
ökar invånarnas tillgång till samhällets resurser.

- Utveckling av biblioteken som en informationspunkt - internt (inom 
staden) arbete och marknadsföring

- Utveckla och utöka biblioteksbussens roll som mobil informationspunkt i 
stadens kommundelar.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Uppdraget förklaras avslutat.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Dnr KUN 2022/00417-7.5.2

Beslut - Kulturfrämjande medel 2023 - Fördelning till fria 
kulturaktörer

Caroline Persson (S) lämnar sammanträdesrummet på grund av jäv.

Ajourneras klockan 16:22-16:30.

Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare beredning.

Ärendebeskrivning
Tilldelningsbeslut om totalt 4 093 500 kronor fördelat mellan sex 
kulturaktörer fattades av kulturnämnden den 21 december 2022.

Två (av åtta) aktörer hade lyfts ut för vidare bedömning och separata beslut, 
en av dessa var Message production AB.

Message production AB har ansökt om 1 000 000 kronor.

Förvaltningens förslag för kulturfrämjandemedel till Message production AB 
innebär att Message production AB föreslås bli beviljade 125 000 kronor.

Beredning har skett inom förvaltningen och bedömning av inlämnade 
uppgifter har gjorts utifrån gällande riktlinjer, ett helhetsperspektiv och med 
hänsyn till budget.

Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:

1. Message production AB beviljas 125 000 kronor från 
Kulturfrämj andemedel 2023.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Maria Ringström (M), Jörgen Andersson (M), Bo Eriksson (M) yrkar i första 
hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering enligt 
följande:

Otydlighet kring hur den objektiva bedömningen av inlämnade 
uppgifter leder till förslag till beslut, att bevilja Message Production 
AB, tre procent av de totalt föreslagna medlen inom ramen för 
kulturfrämjande medel; 125 000 kr av totalt 4 218 500 kr.
Otydlighet kring grad av proaktivitet från förvaltningen att upprätta 
god dialog med Message Production AB. En aktör, som eventuellt, 
har mindre erfarenhet än andra fria kulturaktörer att söka offentliga 
medel, då Message Production utgör del av det kulturella 
näringslivet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- Message Production AB har kvalificerat sig att ansöka om 
kulturfrämjande medel samt uppfyller av Kulturnämnden ställda 
riktlinjer samt tillhandahåller väsentlig kulturell infrastruktur i form 
av två live-scener. Message Production är dessutom ett av få företag 
inom kultursektorn i Västerås som bedriver bred verksamhet inom 
live-musik. En verksamhet som kompletterar andra sökande 
kulturaktörers erbjudande. Message Production har upparbetade 
relationer med musikscenen i Sverige, har god potential att främja 
såväl underhållning med bredd, som agera plattform för utveckling 
av unga Västeråsare, aktiva i lokala band och annan scenkonst. På 
vilka grunder får Message Production lägre prioritet i förhållande till 
andra kulturslag?

- Hur motiveras förslag till beslut utifrån Kulturnämndens vision i 
Handlingsplan kultur, antagen av Kulturnämnden 21 april 2022 (Dnr: 
KUN 2021/00359) I Västerås finns det goda förutsättningar och ett 
stimulerande klimat för kulturaktörer att verka, bo och utvecklas. I 
Västerås är kulturaktörer synliga, uppmärksammade och drivande i 
stadens utveckling. I Västerås kulturliv är synligt, uppmärksammat 
och staden ses med sin bredd och spets av invånare och omvärld som 
en ledande kulturstad.

Om yrkandet om återremiss faller yrkar Maria Ringström (M), Jörgen 
Andersson (M), Bo Eriksson (M) i andra hand bifall till Moderaternas eget 
förslag:

- Att Message Production under år 2023 beviljas 500 000 kr i 
kulturfrämjande medel

- Att Message Production med beviljade medel, vid tio tillfällen under 
år 2023, upplåter verksamhetens live-scener till unga Västeråsare, 
aktiva i lokala band och/eller annan scenkonstverksamhet, att 
genomföra framföranden för publik, där Message Production agerar 
coach och därmed tillhandahåller gager samt tillgängliggör 
evenemangen för Västeråspubliken

- Att Message Production säkerställer att programmet under år 2023, 
uppträdanden av unga Västeråsare, aktiva i lokala band eller annan 
scenkonst, i bästa möjliga mån är jämställt, såväl i framträdanden 
som i ekonomisk ersättning (gager)

- Att förvaltningen kontinuerligt under året för en proaktiv dialog med 
Message Production för uppföljning av verksamhetens planering och 
genomförande

- Att Message Production och övriga fria kulturaktörer, som beviljas 
kulturfrämjande medel, senast 10 januari 2024 tillhandahåller en 
avrapportering samt utvärdering av 2023 års beviljade medel

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Maria Ringström 
(M) med fleras yrkande om återremiss, dels Maria Ringström (M) med fleras 
andrahandsyrkande och förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden frågar nämnden om förslaget till återremiss ska bifallas eller 
avslås och finner att nämnden bifaller yrkandet om återremiss.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§ 29 Dnr KUN 2022/00446-1.4.2

Beslut - Verksamhetsberättelse 2022

Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar till 
Kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. 
Syftet med verksamhetsberättelsen är att följa upp nämndens grunduppdrag, 
politiska mål och övriga uppdrag. Rapporten innehåller en avstämning kring 
verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och ekonomisk utveckling per den 31 
december. I verksamhetsberättelsen redovisas också synpunktshantering, 
styrkort, följekort samt uppföljning av risk och internkontrollplan.
Verksamhetsberättelsen utgör underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
och för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av nämnder och styrelser. 
Rapporten är också underlag för stadens årsredovisning.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar till 
Kommunstyrelsen för vidare beredning.

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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§30 Dnr KUN 2023/00046-1.3.2

Information - Kulturnämndens informationshanteringsplan

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Annika Olsson, arkivarie, informerar om arbetet med att ta fram en ny 
informationshanteringsplan för Kulturnämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§31 Dnr KUN 2023/00047-7.0.2

Information - Nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2023

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör, informerar nämnden om inbjudan och program för 
NOVU 2023 som kommer att äga rum på Island.

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

Justerandes signatur

c/f
Utdragsbestvrkande
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§ 32 Dnr KUN 2022/00444-1.2.3

Information - Lärdomar från Folk och Kultur 2023

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Ringström (M), Leif Jonsson (V), Åsa Eliasson (V), Mikael Palmqvist 
(C), Ann-Louise Molin Östling och Mats Widelund har deltagit i Folk och 
kultur 2023 delar med sig av sina lärdomar från konventet.

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

Justerandes signatur 

c/f

Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr KUN 2022/00008-1.3.3

Information från kulturverksamheterna

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Mats Widelund, kulturchef, informerar om nuläget i verksamheten. Man har 
firat framgångarna på Råby tillsammans med bland annat Ann-Louise Molin 
Östling (S) och Vicki Skure Eriksson (C), ordförande för Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande, narkotikahundar har ronderat på biblioteken 
vilket har bidragit till en ökad känsla av trygghet, många Ukrainska 
flyktingar har hittat en samlingspunkt på Hammarby bibliotek som jobbar 
med målgruppen, äldrenämnden har satsat mer på Kultur för äldre, 
föreställningen Från drakar till dragqueens är fullbokad, det har varit en 
väldigt välbesökt invigning av Lisa Juntunen Roos konstverk i 
parkeringshuset på Oxbacken, balettskolan har föreställning snart och det 
kommer att anordnas musikal om brandskydd för sexåringar.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 34 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


