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Plats och tid  Kulturhuset Ängeln, Hörsalen den 26 februari 2019 
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande § 3-12, Martin Alm (S), Solbritt Eriksson (S), Jarmo 
Erkinmikko (S), Barbro Skogberg (S), Mahamuud Ismaail Mahamed (M), Carl-Johan Forss 
(KD), Ami Rooth (C), Saud Porovic (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Alma Rabei (L) § 1-2, Jan-Åke Asp (SD) 

 

Ersättare  Ahmed Musse (S), Rune Mårtensson (S), Solveig Svensson (S), Britt-Marie Emanuelsson 
(S), Jarmila Kocourkova (M), Anders Gölevik (C), Elisabeth Bohm (V),  
 
 

 

Övriga  
deltagande  Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Per-Olof Millberg, bibliotekschef Hanna 

Rasmussen, avdelningschef Jenny Skarstedt,  utredare Elvira Fritzell,  
 

 

Utses att justera Martin Alm (S), Carl-Johan Forss (KD) 
 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §12 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Cecilia Björk (S) 
Justerande ………………………………… 

Martin Alm (S) 
………………………………… 
Carl-Johan Forss (KD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §1 - §12 
 

Sammanträdes  
datum 2019-02-26 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-03-06 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-03-29 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Fastställande av dagordning  
Kulturnämnden inleder sammanträdet med en redogörelse av projektet KVISK – 
Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur.  
 
I övrigt godkänns utsänd dagordning. 
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§ 2 

Redovisning av projekt KVISK  
Vid dagens sammanträde redovisar projektledare Tamara Valiente och Elin Selig för 
projektet KVISK – Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur. 
 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Ami Rooth (MP), Anders Gölevik (C), Carl-
Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Carl-Johan Forss (KD). 
__________ 
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§ 3 

Årsredovisning 2018  (KULN/2019:9)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna årsredovisningen med kommentar och bokslut för 
år 2018, där det ekonomiska resultatet är ett överskott 1 084 000 kronor samt 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2018 har upprättats av 
kulturförvaltningen. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 
• Årsredovisning 2018 - kulturnämnden 
  
Yttranden 
Under ärendets överläggning yttrar sig Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP) 
 
_____________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 4 

Kulturnämndens plan med budget 2019  (KULN/2019:10)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsplanering och 
budget för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2018-04-25  planeringsdirektiv 2019 med plan för 
2020– 2021 för nämnderna.  
 
Planeringsdirektivet utgör för Katrineholms kommun, med start 2011, ett nytt 
styrsystem. Styrsystemet utgör ett ramverk för kommunens planerings- och 
uppföljningsarbete och beskriver processer och verktyg för styrningen. Inriktningen i 
styrningen kommer till uttryck i de inriktningsdokument för övergripande planering 
kommunstyrelsen fastställer varje år d v s i år ”Planeringsdirektiv 2019 med plan för 
2020 – 2021”. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 
• Kulturnämndens plan med budget 2019 

 
 
 ___________ 
 
 Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Akt 
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§ 5 

Överflyttning av investeringsmedel till 2019  
(KULN/2019:16)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om en överflyttning av 
från år 2018 till 2019 års investeringsbudget med 2 621 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beviljades 5 250 000 kronor i investeringsmedel för budgetåret 2018.  
 
Under året har kulturnämnden investerat i:  
• Konstinköp 299 000 kronor  
• Konstnärlig gestaltning 807 000 kronor 
• Inventarier Kulturhuset och Perrongen 76 000 kronor 
• RFID skolbibliotek, 415 000 kronor 
• Mer Öppet bibliotek 300 000 kronor  
• Black Box 3 525 000 kronor 
• Perrongen ljud och ljus 29 000 kronor 
• Koha 246 000 kronor 
• Streetbasketbana 0 kronor. 

 
Konstnärlig gestaltning är ett projekt som pågår över flera år och består av flera 
delprojekt. 
 
Under våren 2019 kommer Niklas Mularis verk i Talltullen att avslutas. Arbetet med 
gestaltning av shared space avslutas under året med invigning av Fredrik Raddums 
verk ”Här och där”. 
 
Ny RFID utrustning till skolbiblioteken har inte kunnat avslutas under 2018 som 
planerat. 
 
Investeringar på Perrongen och Kulturhuset Ängeln har ännu inte avslutats. 
 
Till det nya bibliotekssystemet Koha kommer resterande medel för investeringen att 
läggas på utvecklingskostnader 
 
I Black Box eller Turbinen som lokalen är döpt till har ännu inte de sista räkningarna 
kommit och vad gäller investeringarna i Perrongens ljus och ljus så är de nyligen 
påbörjade. 
 
Streetbasketbanan har blivit fördröjd men kommer att stå färdigställd till våren 2019. 
 
Kulturförvaltningen äskar överflyttning från år 2018 till 2019 års investeringsbudget 
med 2 621 000 kronor. 
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Kulturnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan 
angivna investeringar till 2019 års budget. 
 
• Konstnärlig gestaltning – 488 000 kronor 
• RFID utrustning skolbibliotek – 211 000 kronor 
• Inventarier Ängeln och Perrongen – 626 000 kronor 
• Black Box – 75 000 kronor 
• Perrongen ljud och ljus 271 000 kronor 
• KOHA 404 000 kronor 
• Streetbasketbana 100 000 kronor 
 
Ärendets handlingar 
• Sammanställning begäran om ombudgetering  
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 
 
______________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 6 

Internkontrollrapport 2018  (KULN/2019:11)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2018 samt överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje 
nämnd se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.  
 
Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband 
med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Intern kontrollplan antogs av kultur- och turismnämnden 2018-02-20 § 5.  
 
I granskningen av handläggningsprocessen gällande föreningsbidrag saknas en 
redovisning från beviljat bidrag. Redovisningen kommer att krävas in. 
 
Inom kontrollen av larmrutiner så har förvaltningen endast klarat av att genomföra 1 
av 2 planerade larmövningar.  
 
Den åtgärdsplan gällande hot och våld som antogs 2017 är ständigt aktuell då de s k 
åtgärdstrapporna styr personalens handlande vid incidenter. 
 
Gällande förvaltningens betalkort saknas underlag för en faktura. Leverantörerna 
kommer att kontaktas för att lämna underlag. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 
• Internkontrollrapport 2018 

 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP) 
_______________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 7 

Internkontrollplan 2019  (KULN/2019:12)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2019 enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern 
kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom 
det egna området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, 
rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.  
 
Den interna kontrollplanen ses över en gång per år. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturnämnden 
• Kulturnämndens internkontrollplan 2019 
_____________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2019-02-26   10 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 8 

Granskning av hyresbidrag till föreningar  (KULN/2019:6)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens hyresbidrag till 
föreningar med avseende på internkontroll. Revisorerna har ställt följande 
revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård-och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll av hyresbidrag till föreningar? 
 
Revisorerna gör bedömningen att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer 
en tillräcklig intern kontroll gällande hanteringar av hyresbidrag. 
 
Förvaltningens yttrande 
Kulturnämnden har tagit del av revisionens granskning gällande nämndens 
hyresbidrag med avseende på internkontroll. 
När det gäller det bidrag till hyror som betalats ut till föreningar så har det tidigare 
legat under Särskilt kultur stöd och särredovisats som ett hyresbidrag. I och med att 
Kulturnämnden beslutat om ett nytt regelverk för föreningsbidrag 2018-12-11 §41 så 
kommer Särskilt kultur stöd att tas bort och de hyresbidrag som Kulturnämnden 
administrerar att ligga under projektbidrag. Syftet med detta är att få en bättre kontroll 
av hyresbidragen då dessa ska sökas från år till år samtidigt som Kulturnämnden vill 
betona att alla hyresbidrag är att ses som ett projekt som har en bortre tidshorisont. 
För att råda bot på den kritik som riktas mot Kulturnämnden gällande kontakter med 
respektive bidragtagare kommer nämnden att under 2019n anordna träffar med 
mottagare av hyresbidragen. Vidare kommer nämnden att i februari besluta om att 
uppföljningen av hyresbidragen tas upp i interkontrollplanen för 2019. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 
• Revisionsrapport: Granskning av hyresbidrag till föreningar 
___________ 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Akt 
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§ 9 

Utbetalning av föreningsbidrag  (KULN/2018:16)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna utbetalning av föreningsbidrag enligt nedan 
redovisad sammanställning. 
 
Reservation 
Ewa Callhammar (L) och Carl-Johan Forss (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Ewa Callhammars (L) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I det nya regelverket är samtliga de tidigare bidragen (Hyresbidrag, Särskilt 
kulturstöd, Bidrag för investering av engångskaraktär samt Projektbidrag) samlande 
under bidraget Projektbidrag. För tydlighetens skull redovisas dock hyresbidragen för 
sig inför beslut. 
 

Hyresbidrag 2019   

 
Sökt Beviljats 

Eritreanska föreningen i Katrineholm  86 700 86 700* 
Kulturföreningen Fogelstad 55 000 55 000 
Somalisk föreningen för integration, 
kultur och sport  74 400 74 400* 
Katrineholms islamska förening 220 000 220 000* 
Kulturföreningen DUD 517 172  325 172** 

 
*Saknar något dokument och har fått beslut om bidrag utgår i mars förutsatt att 
dokumentet inkommit innan dess. 
** Söker utökat Hyresbidrag för att täcka den del som enligt tidigare avtal ska delas 
med Teater K för deras hyreskostnader för del av lokalen. 
 
Redovisning av de föreningar som sökt projektbidrag. För de projektbidrag som 
överstiger delegationsnivån om 80 000 kr föreslås nämnden fatta beslut enligt förslag 
och för de projektbidrag som understiger delegationsnivån föreslås nämnden 
godkänna förvaltningens förslag. 
 

Projektbidrag    2019   

 
Sökt Beviljats 

Kulturföreningen DUD 121 000 30 000 
Kulturföreningen DUD 610 000 310 000* 
ABF Sörmland/Katrineholm 20 000 20 000 
Swedish International Duo Competition 100 000 100 000** 
Föreningen för Julitafestivalen 85 000 85 000 
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Katrineholms Musikkår 100 000 124 000*** 
Katrineholms Symfoniorkester 100 000 160 000*** 

 
*Söker särskilt Kulturstöd utöver det som tidigare beslutats om som årligt bidrag 
(310 000) för att täcka budgetunderskott samt personalkostnader. DUD är 
Kulturnämndens enskilt största bidragstagare och har också stora möjligheter att få in 
medel via biljettintäkter varför en utökning inte är rimlig. 
 
** Beslut togs av nämnden 2018 om 200 000 kr i bidrag fördelat på 100 000 kr 2018 
och 100 000 kr 2019. Detta är således bara en information. 
 
***Tidigare beslut som nämnden fattat är att 100 000 kr ska årligen betalas ut till 
Katrineholms Musikkår samt Katrineholms Symfoniorkester men 2019 tillkommer 
24 000 kr till Musikkåren och 60 000 kr till Symfoniorkestern enligt KF-beslut. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 
Yrkanden 
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Carl-Johan Forss (KD), avslag till 
utbetalning av hyresbidrag till Katrineholms islamska förening. 
 
Beslutsgång 
Med anledning av Ewa Callhammars (L) yrkande beslutar ordförande att dela upp 
ärendet i två beslut.  
 

1. Ordförande ställer proposition på första beslutet: Kulturnämnden beslutar att 
godkänna utbetalning av föreningsbidrag undantaget bidrag till Katrineholms 
islamska förening. 

 
Ordföranden finner att kulturnämnden godkänner utbetalning av föreningsbidrag 
undantaget bidrag till Katrineholms islamska förening. 
 

2. Ordförande ställer proposition på andra beslutet: Kulturnämnden beslutar att 
godkänna utbetalning av hyresbidrag till Katrineholms islamska förening. 

 
Ordföranden finner att kulturnämnden godkänner utbetalning av hyresbidrag till 
Katrineholms islamska förening. 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN 2019-02-26 13 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 10

Redovisning av delegationsbeslut  (KULN/2018:109) 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas 
• Utbetalning av föreningsbidrag KULN 2019:18
• Remissvar Ny grafisk profil för Katrineholms kommun KULN 2018:109
• Remissvar Regional biblioteksplan KULN 2019:4

Särskilt yttrande 
Ami Rooth (MP) lämnar in ett särskilt yttrande med anledning av remissvar Ny 
grafisk profil för Katrineholm kommun. Yttrandet bifogas protokollet. 
___________ 



miljöportiet de qröno

'$t,
Till kulturnämndens sammanträde den 26 februari 2019

Reservation och yttrande över förslaget till grafisk profil

I dagens handlingar finns förslaget om ny grafisk profil med, en sida text med ett redan fattat
beslut. I handlingarna till bygg- och miljönämndens handlingar till den 6 februari 2019
framkommer i en flera sidor lång presentation, att förslaget till grafisk profil finns i några olika
färger och där utformning och användning noga beskrivs.
Anmärkningsvärt är att kulturnämnden inte fått möjlighet att yttra sig som nämnd, utan genom ett
ordförandebeslut, då remisstiden satts till den 9 februari 2019 och nämndens sammanträde är den
26 februari.

Jag har ingen invändning mot att en grafisk profiltas fram, men sättet det skett på är inte
godtagbart, med en remisstid som går ut innan alla nämnder haft möten. Då speciellt att just
kulturnämnden som har skyltning och konstnärlig utsmyckning inom sitt ansvarsområde.
För mig är förslaget en stiliserad kopia av en vapensköld och inte en logga.

Då remisstiden gått ut kan jag inte begära återremiss, men jag reserverar mig mot
beslutet och handläggningen av ärendet.

Julita den 26 februari21tg

Ami Rooth, MP
ledamot i Kulturnämnden
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§ 11 

Verksamhetsinformation  
Bibliotekschef Hanna Rasmussen informerar om pågående verksamhet inom 
biblioteket. Rekrytering av bibliotekarier pågår. Ekonomiskt stöd från biblioteksrådet 
har beviljats i projektet ”Lyckliga bibblan” som ska pågå i 3 år. 
 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om pågående verksamhet inom kultur och 
ungdomsverksamhet. Två event äger rum i mars månad – invigning av konstverk i 
talltullsrondellen 16 mars samt Fest i stan – ett samarbete mellan kulturskolan, 
viadidakt och kulturförvaltningen den 2 mars. 
  
Per-Olof Millberg informerar om rekrytering av ny bibliotekschef och ny 
förvaltningschef. 
__________ 
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§ 12 

Övrigt  
Under övrigt informerar Britt-Marie Emanuelsson (S) om att det behövs fler 
Nätverkare som är med under högläsning på äldreboenden. 
 
Solbritt Eriksson (S) informerar om teaterföreningens föreställningen på Kosmos den 
31 mars. 
 
Rune Mårtsensson (S) informerar om ölbrygdsföreningens verksamhet i Sköldinge. 
 
Förvaltningschef Per-Olof Millberg delar ut musiekort till nya nämndledamöter och 
ersättare. 
___________ 
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