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§31 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.

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 arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

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

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Fastställande av förslag till föredragningslista inför dagens sammanträde.

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

Mikael Palmqvist (C) anmäler en övrig fråga om SKR:s konferens i SaU-efteå"- 
i oktober. <5^^ /

Maria Ringström (M) anmäler en övrig fråga om starttid för arbetsutskottens 
möten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§33 Dnr KUN 2022/00006-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informations ärende 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 Utdragsbestyrkande
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§34 Dnr KUN 2023/00046-1.3.2

Beslut - Kulturnämndens informationshanteringsplan

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 
som fastställer nämndens informationshantering. I planen framgår hur 
nämndens allmänna handlingar ska hanteras med avseende på:

* Bevarande/ gallring

* Diarieföring

* Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som 
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av 
informationshanteringsplanen sker i samråd med Stadsarkivet.

Förvaltningens lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Redovisning av allmän handling daterad 2023-01-01 antas att gälla för 
handlingar upprättade från och med 1 januari 2023.

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

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

Beslut - Västerås stads deltagande i nordiskt vänortsutbyte 
(NOVU) 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

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 vänorterna 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 vänorterna.

Kulturnämnden har ansvar för Västerås stads vänortsutbyte inom sitt 
ansvarsområde.

2023 är Akureyri arrangör för utbytet och målgruppen för 
ungdomsaktiviteterna är ungdomar i ålder 16-20 år från Västerås.

Programmet för ungdomarna pågår 2023-06-25 till 2022-07-01 och för 
politiker/tjänstepersoner är det datumen 2022-06-27 till 2022-07-01 som är 
aktuella. Antalet deltagare från Västerås stad till NOVU 2023 föreslås bli 
två ungdomsledare, upp till 17 ungdomar och fem politiker/tjänstepersoner 
baserat på de riktlinjer som NOVU gemensamt har enats om.

Total budget för NOVU 2023 är 350 000 kronor från Kulturfonden.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Västerås stad ska delta i NOVU 2023 som anordnas i vänorten Akureyri på 
Island.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§36 Dnr KUN 2023/00073-1.2.3

Beslut - Val till Västerås arbetarinstitut

Mikael Palmqvist (C) lämnar sammanträdesrummet på grund av jäv.

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande

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

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur
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§37 Dnr KUN 2023/00031-1.4.2

Beslut - Mån ads rapport februari 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

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 februari 2023 och överlämnar 
den till Kommunstyrelsen.

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

Justerandes sisnatur Utdragsbestyrkande
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§38 Dnr KUN 2022/00443-1.2.3

Beslut - Återrapport för uppdraget Förslag på satsningar för 
Kulturnämnden

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

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,

- 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- 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 arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§39 Dnr KUN 2023/00086-1.2.3

Beslut - Fördelning av medel från trygghetspaket för 
kulturnämndens verksamheter

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-08 att tilldela Kulturnämnden
3 miljoner kronor från Trygghetspaket avseende trygghetsskapande insatser i 
bostadsområden och kommundelar i syfte att skapa jämlika förutsättningar 
utifrån barn- och ungas rätt till kultur och goda uppväxtvillkor samt att 
främja och stärka känslan av trygghet och trivsel för invånarna i alla åldrar.

Föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i bostadsområden och 
kommundelar 2 miljoner kronor:

Kostnadsfri kulturskola
Avgiftsfri kursverksamhet med kulturskolans olika ämnen förlagd till en 
stadsdel

* Personalkostnader
XXX kronor Inväntar kostnad

Fortsatt utveckla och permanenta befintligt projekt som i dagsläget bedrivs 
via projektmedel från kulturrådet ARTS (Allas rätt till skapande)

* Lokalhyra Pettersberg 100 000 kronor

* Inventarier, förbrukningsmaterial med mera: 100 000 kronor

Kulturskolan ska även se över förutsättningarna för att bredda verksamheten 
till att omfatta fler stadsdelar inför kommande satsningar, i samverkan och 
dialog med verksamhetsnära ledningsgrupper på berörda områden samt 
övriga på områdena aktiva aktörer.

Ökade satsningar på kulturverksamhet i stadsdelar 1 miljon kronor

* Permanenta och utveckla sommarläger med djur och kultur på Vallby 
Friluftsmuseum:
XXX kronor Inväntar kostnad

* Etablera Konstlabbet Pop.Up i samarbete med lokala konstnärer: XXX 
kronor Inväntar kostnad

* Konstpedagogiska program riktat mot stadsdelar:
XXX kronor Inväntar kostnad

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Förvaltningens förslag till fördelning av medel från trygghetspaketet inom 
nämndens verksamheter godkänns.

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

Justerande» signatur Utdragsbestvrkande
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§40 Dnr KUN 2022/00400-7.5.3

Beslut - Kulturstipendium 2023

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden delar varje år ut Västerås stads kulturstipendier.
Ansökningar lämnas till förvaltningen och bearbetas och bedöms med stöd 
av referensgrupper för kategorierna scenkonst, bildkonst, kulturarv, litteratur 
och övrigt. Finansieringen sker med medel från stadens kulturfond.

Ansökningsperioden under hösten 2022 annonserades på webben, i 
dagspress och sociala medier. Totalt inkom 46 ansökningar.

Efter beslut i nämnd kontaktas stipendiaterna och meddelas tilldelning. Ett 
pressmeddelande skickas också ut i samband med detta.

Utdelning och uppmärksammande av 2023 års kulturstipendier planeras att 
ske under nationaldagsfirandet den 6 juni 2023.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

1. förvaltningens förslag till fördelning av 2023 års kulturstipendier daterat 
2023-03-23 godkänns

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad

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

Justerandessignatur Utdragsbestyrkande
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§41 Dnr KUN 2022/00441-1.7.1

Beslut - Remissvar för nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till

studieförbundens verksamhet: Utifrån detta har ett förslag till nytt 
bidragssystem utarbetats. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 
januari 2024.

Fördelningen av statsbidraget föreslås ske i ett kvalitetsbedömningssystem. 
Förslag finns även till ändring av ett antal villkor - bland annat en ny form 
av studiecirkel och en skärpning av villkor för verksamhet och pedagogik.

Förvaltningen föreslår dock att man inväntar den av regeringen initierade 
och nu pågående utredning gällande folkbildningen. En särskild utredare ska 
föreslå de ändringar som krävs avseende statens stöd till folkbildningen. 
Förslagen från utredningen ska syfta till att säkerställa en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen samt ge folkbildningen 
de bästa förutsättningar att verka framöver. Utredaren ska bland annat

* Utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade 
syften med statens stöd till folkbildningen

* Föreslå kvantitativa och kvalitativa indikatorer för uppföljning av 
folkbildningen

* Se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen

* Utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen 
säkerställs

* Lämna nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.

Att därmed föregå ovan nämnda utrednings kommande resultat, till förmån 
för folkbildningsrådets förslag avseende nytt bidragssystem för 
studieförbunden, är därför inte aktuellt.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:

Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt 
eget och överlämnar det till Folkbildningsrådet.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 42 Dnr KUN 2022/00175-1.3.6

Beslut -Återrapport för nämndinitiativ om kvalificeringsmodell 
för studieförbund

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ med rubriken Utforma en kvalificeringsmodell för 
studieförbunden föreslår (S) (L) och (MP) följande:

* att kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inför 2023 års beslut om stöd 
till studieförbund uppdras utforma en kvalificeringsmodell, i likhet med den 
som finns gällande kulturfrämj andemedel. 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

Stödet till studieförbunden
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som 
bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt 
studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans 
utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar.

Kulturnämnden fördelar årligen ekonomiskt stöd till studieförbund med 
verksamhet i Västerås. Fördelningen sker utifrån den av kulturnämnden 
beslutade fördelningsnyckel, dnr 2018/00284 och är baserad på föregående 
års verksamhet, enligt den modell Folkbildningsrådet beslutat.
Ett grundläggande skäl för stödet till folkbildning och studieförbund är att 
den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället, då den möjliggör 
ökad kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället.

Riksdagen beslutar om statens syften med att stödja folkbildning och 
studieförbund, vilka är desamma för Kulturnämndens ekonomiska stöd för 
studieförbundens lokala verksamhet. Dessa syften är i dagsläget följande:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka 
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

F olkbildningsrådet
Det är Folkbildningsrådet som har myndighetsansvar för folkbildningen och 
har som medlemmar Studieförbunden, Sveriges Kommuner och
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Regioner (SKR) samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 
Rådets myndighetsuppdrag ges av riksdag och regering. Uppdragen regleras 
via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev och huvudsaklig uppgift för 
Folkbildningsrådet är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen, 
samt utvärdera om pengarna används som det är tänkt. Staten ger årligen 
närmare två miljarder kronor i statsbidrag till studieförbundens 
folkbildningsverksamhet.

Folkbildningen finansieras också via anslag och bidrag från regioner och 
kommuner. Det kommunala stödet ges till studieförbund som är godkända 
för statsbidrag och baseras på den modell som Folkbildningsrådet fastställt. 
Enligt denna modell erhåller studieförbunden ekonomiskt stöd retroaktivt, 
för redan genomförd verksamhet på lokal nivå, under föregående år.

Händelserna i Järva
År 2019 utsattes flera studieförbund för bedrägerier, händelser som blev 
startskottet för ett omfattande och intensivt arbete på alla nivåer inom 
studieförbunden. Åtgärder vidtogs lokalt och nationellt för bättre stöd och 
nya verktyg för studieförbundens granskningsarbete. Kvalitetsarbetet 
intensifierades 2020 och 2021 och byggde på ett nära samarbete mellan 
Folkbildningsrådet, branschorganisationen Studieförbunden i samverkan och 
de tio studieförbunden, Gustav-gruppen som ansvarar för studieförbundens 
rapporteringssystem, PwC och Polisen Noa.

Våren 2021 presenterade Folkbildningsrådet ett 18-punktsprogram med 
åtgärder för att komma till rätta med felaktigheter och fusk genom 
förebyggande insatser och förstärkt kontroll och uppföljning. Bland 
åtgärderna fanns exempelvis inrättandet av en visselblåsartjänst, krav på 
registersamkörning, krav på digital närvarorapportering för studiecirklar 
samt ett arbete för att utveckla uppföljningen av studieförbunden.

Nuläge
Under hösten 2022 kom Riksrevisionens granskningsrapport av 
studieförbundens statliga bidrag. Riksrevisionens övergripande bedömning 
var att det fanns brister i alla led - från studieförbundens utbetalningar och 
kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens 
styrning och att den omfattande kontrollapparat som Folkbildningsrådet och 
studieförbunden har utvecklat fortfarande inte var tillräcklig.

Bland annat ska Folkbildningsrådet årligen följa upp om studieförbunden 
utfört sina kontroller så att felaktigheter förebyggs, eller upptäcks och rättas 
till. Granskningen visade att rådets uppföljning inte är utformad så att den 
säkerställer detta. Vilket bland annat beror på att det saknas ett tydligt 
ramverk och att det finns stora variationer i hur studieförbunden genomför 
kontrollerna samt svaga incitament för studieförbunden att rapportera fel, då 
det kan leda till minskade statsbidrag.

I slutat av januari 2023 tillkännagav regeringen att man instämmer i 
Riksrevisionens kritik gällande statsbidraget till studieförbunden och att
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kontrollen av statsbidraget behöver stärkas väsentlig och av Tidöavtalet 
framgår att systemet för stöd till folkbildningen ska reformeras.

Regeringen beslutade också i december föregående år, att ge Statskontoret i 
uppdrag att kartlägga och analysera hur vissa statliga myndigheter och 
organisationer garanterar att deras utbetalningar är korrekta. Detta är en del i 
regeringens arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen och andra offentliga stödsystem. Inom ramen för 
uppdraget ska Statskontoret analysera om det finns behov av förändrade 
regelverk samt lämna förslag till åtgärder som kan minska riskerna för 
felaktiga utbetalningar. Bland de statliga myndigheter och organisationer 
som omfattas av Statskontorets kartläggning och analys ingår 
Folkbildningsrådet. Statskontoret ska redovisa uppdraget senast i december 
2023.

Dessutom pågår en utredning på uppdrag av föregående regering. 
Utbildningsdepartementet ska göra en översyn av modellen för statsbidrag 
till folkbildningen. En särskild utredare ska föreslå de ändringar som krävs 
avseende statens stöd till folkbildningen så att folkbildningen styrs effektivt. 
Förslagen från utredningen ska syfta till att säkerställa en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen samt ge de bästa 
förutsättningarna för att verka framöver. Uppdraget ska sedan redovisas 
senast den 19 februari 2024.

Utredaren ska bland annat:

* utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade 
syften med statens stöd till folkbildningen,

* föreslå kvantitativa och kvalitativa indikatorer för uppföljning av 
folkbildningen,

* se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen, 

* utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen 
säkerställs, och

* lämna nödvändiga författningsförslag.

Parallellt med detta har Folkbildningsrådet nyligen gjort en översyn av 
systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet: Utifrån denna har 
ett förslag till nytt bidragssystem utarbetats. Det nya systemet föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2024.

Fördelningen av statsbidraget föreslås ske i ett kvalitetsbedömningssystem. 
Förslag finns även till ändring av ett antal villkor - bland annat en ny form 
av studiecirkel och en skärpning av villkor för verksamhet och pedagogik.

Förvaltningen ser dock ingen anledning att föregå övrigt pågående 
utredningsarbete, till förmån för folkbildningsrådets förslag.

Att därmed i dagsläget utforma en kvalificeringsmodell som föreslås i 
nämndinitiativet bör anstå tills resultaten av pågående arbeten som 
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regeringen initierat är avslutade.
Förvaltningen föreslår därför att man inväntar resultaten av

Statskontorets kartläggning och Utbildningsdepartementets utredning, för att 
utifrån detta ta beslut huruvida ett stöd till studieförbunden skall utformas på 
lokal nivå.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

1. Förvaltningens förslag till hantering av kvalificeringsmodell för 
studieförbunden inför 2023 godkänns.

2. Uppdraget förklaras avslutat.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24)VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott 2023-03-06

§ 43 Dnr KUN 2023/00053-1.7.1

Beslut - Remissvar för Revisionsrapport 2022:1 - Granskning av 
stadens strategiska lokalförsörjning

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Lokalförsörjning och lokalplanering är av strategisk betydelse för all 
verksamhet.

Det gäller inte minst Västerås stad som är inne i en intensiv expansionsfas, 
vilket påverkar alla de verksamheter som staden bedriver.

Fastighetsnämnden i Västerås stad ansvarar för de fastigheter som staden 
äger inklusive köp och försäljning av all fast egendom.
I uppdraget ingår även exploateringsverksamhet och beställning av alla 
detaljplaner som initierats av fastighetsnämnden och som berör stadens 
mark. Fastighetsnämnden ska styra stadens samlade lokalutnyttjande

och besluta om hur lokalbehov ska tillgodoses.
Nämnden förvaltar även stadens bebyggda fastigheter, markreserven och 
stadens tomträtter.

För att en lokalförsörjningsprocess ska vara ändamålsenlig är det av absolut 
nödvändighet att det föreligger tydliga roller och ansvar för samtliga delar av 
processen samt att strategier för att uppnå mål är dokumenterade och 
samordnade i organisationen. Även de verksamheter som bedrivs i 
bolagsform behöver omfattas i detta arbete.

En lokalförsöijningsprocess berör allt från verksamhetsplanering, rutiner för 
uppföljning och intern kontroll till upphandling och inköpsprocesserna.
Revisorerna har med utgångspunkt från sin riskanalys för år 2022 identifierat 
den övergripande lokalförsörjningsprocessen som ett väsentligt område att 
granska.

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och fastighetsnämnden.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadens 
lokalförsörjningsprocess är ändamålsenlig, avseende styrning, uppföljning 
och kontroll.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-06

VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

22 (24)

§44 Dnr KUN 1824947-

Information - Offentlig konst och lagen om offentlig upphandling

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Linda Wallenberg, intendent, projektledare, informerar nämnden om 
offentlig konst och lagen om offentlig upphandling.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§45 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.
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§46 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor

Beslut
Frågorna förklaras besvarade.

Ärendebeskrivning
Mikael Palmqvist (C) frågar om det är aktuellt för Kulturnämnden att delta i 
SKR:s konferens i Skellefteå i oktober.

Ann-Louise Molin Östling (S) svarar att vi återkommer till det senare när 
programmet släpps och man kan göra en bedömning av om det är relevant 
för nämnden eller ej.

Maria Ringström (M) frågar om det går att ändra starttid för arbetsutskottens 
möten till 14:00.

Ann-Louise Molin Östling (S) svarar att vi kan återkomma om det till 
nämnden.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


