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 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2017-12-12  1 
  

 
 

Plats och tid  Kulturhuset Ängeln, kl. 16:00 – 17:45 
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1.e vice ordförande, Stefan 
Blomkvist (S) (§ 5-ff), Solbritt Eriksson (S), Jarmo Erkinmikko (S) (§ 5-ff), Marianne 
Tronelius (S), Anita Johansson (V), Saud Porovic (SD)  

 

Beslutande 
ersättare Britt-Marie Emanuelsson (S) (§§1-4), Inga Eriksson (S) (§§ 1-4), Alma Rabei (L), Carl-

Johan Forss (KD) 

 

Ersättare  Rune Mårtensson (S), Mariam Yassin Mahi (S), Alma Rabei (L), Ami Rooth (MP) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Per-Olof Millberg, bibliotekschef Hanna 

Rasmussen, avdelningschef Jenny Skarstedt 
 

Utses att justera Alma Rabei och Solbritt Eriksson 
 

Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2017-11-19 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  1 -  11  
Emma Fälth 

Ordförande ………………………………… 
 Cecilia Björk 

Justerande ………………………………… 
Alma Rabei 

………………………………… 
Solbritt Eriksson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer 1 - 11 
 

Sammanträdes  
datum 2017-12-12 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-12-19 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-01-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Välkomnande av nya ledamöter 
Ordförande Cecilia Björk (S) hälsar nämndens nya ledamöter varmt välkomna.  
___________________ 
 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

Parentation 
Vid dagens sammanträde håller ordföranden Cecilia Björk (S) parentation över 2:e 
vice ordförande Krister Wistbacka (L), som avlidit sedan förra sammanträdet. 
Parentationen avslutas med en tyst minut för att hedra hans minne. 
___________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

Dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

TEMA – Lyckliga Gatorna 
Vid dagens sammanträde informerar aktivitetsamordnaren Johanna Karlsson om 
projektet Lyckliga Gatorna. Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen och grundar sig Oxelösunds arbete inom ”Förändra 
radikalt”.  
 
Som en del av stadens hundraårsjubileum genomfördes två gatufester i slutet av 
sommaren. Syftet med gatufesterna var att bidra till ökad trygghet, gemenskap och 
engagemang, särskilt med fokus på barn och unga. Båda festerna lockade en mängd 
besökare i alla åldrar och gav möjlighet till nya möten i form av ett jättestort 
gemensamt fredagsmys i bostadsområdet.  
 
Under hösten har öppna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i grundskoleåldern 
varit igång. Detta i samarbete med Sörmlandsidrotten, Kulturskolan och andra aktörer 
som en del av projektet Lyckliga Gatorna. 
 
Yttrande  
Under informationspunkten yttrar sig Inga Eriksson (S), Anita Johansson (V) och 
Cecilia Björk (S). 
 
Kulturnämnden tackar för informationen. 
___________________ 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Kulturnämndens plan med budget 2018 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsplanering och 
budget för 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2017-04-26 planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019– 
2020 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, det vill säga i år, ”Planeringsdirektiv 2018 med 
plan för 2019 – 2020”. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2017-11-23 
• Kulturnämndens plan med budget 2018 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth 
(MP), Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson (M), Anita Johansson (V) och Stefan 
Blomkvist (S). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till Biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och landsting efter den 1 
januari 2005 anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
 
Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2014-06-16, 
kommunstyrelsens handling nr, 25/2014.  
 
Kultur- och turismnämndens presidium beslutade i december 2016 att förlänga 
giltighetstiden till och med 2017. 
 
Under 2017 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2017-11-23 
• Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Sammanträdesdagar 2018 – Kulturnämnden 
Kulturnämndens beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att sammanträdet den 28 september ändras från ett 

nämndsammanträde till ett presidiemöte samt ett tillägg av datum i oktober för 
ett ordinarie nämndsammanträde.  
 

2. Godkänner i övrigt det upprättade förslaget till sammanträdesdagar 2018 
 
3. Nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för 

individärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018 för 
Kulturnämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden enligt följande: 
 

Månad KULN 
Tisdagar kl. 16:00 

följande datum 

Anmärkning 

januari   
februari 20 Årsredovisning, Internkontroll 

mars   
april 24  
maj   
juni 19 Studieresa 
juli   

augusti 28 Budget 2019-2021 
september  Delårsrapport 

oktober 23  
november   
december 11 Nämndens plan med budget 

2019 
Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2016-09-19 § 137. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2017-11-21 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia Björk (S) yrkar att sammanträdet den 28 september ändras från ett 
nämndsammanträde till ett presidiemöte samt ett tillägg av datum i oktober för ett 
ordinarie nämndsammanträde.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Vid ställd proposition på Cecilia Björks (S) yrkanden finner ordföranden att nämnden 
bifaller desamma. 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 
 
 
 
 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Anmälan av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på kulturnämndens vägnar under perioden 
2017-09-08 – 2017-12-04. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Övrigt 
Vid dagens sammanträde beslutar nämnden att två kommande teman på nämndens 
sammanträden under 2018 ska vara ett besök av skolbibliotekarie Jeanette Wigh samt 
information om sommarskola.  
___________________ 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10 

Verksamhetsinformation 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om en stöld som ägt rum i 
utställningshallen. Stölden är polisanmäld.  
 
Vidare informerar hon om de två nyinvigda konstverken i Katrineholm och Julita, 
Eka av Ann-Charlott Fornhed samt ”Försök att lägga ett äpple på ett bord” av 
konstnären PG Thelander. 
 
”Konst med påtår” riktar sig till en äldre målgrupp där besökarna fikar och får en 
visning av konstutställningen. 
 
”Fest i stan” är en tillställning som anordnas i samband med Perrongen, kulturskolan 
och Viadidakt kommande helg där musiker från Katrineholm, med rötter från hela 
världen, framträder tillsammans med Lyckliga Gatorna kören. Tillställningen är 
gratis. 
 
Bibliotekschef Hanna Rasmussen informerar om vilka planer som finns för i 
biblioteksverksamheten.  
 
Det nya kontaktcentret kommer att öppnas i februari vilket kommer att underlätta en 
del för biblioteksverksamheten. Idag får bibliotekspersonalen frågor från allmänheten 
som inte ligger inom deras verksamhetsområde, men när kontaktcentret öppnar kan 
personalen hänvisa personerna dit där de får hjälp. 
 
Snart är det möjligt att låna streamad film med sitt lånekort från bibliotekets 
webbplats. I mars ska lånestatisken ses över och därefter ska förvaltningen se hur 
detta ska jobbas vidare med.  
 
Förvaltningschef Per-Olof Millberg och ordförande Cecilia Björk (S) har träffat 
chefen för Nordiska Muséet för att se hur arbetet kan fortskrida gällande Julita gård. 
Mötet var mycket lyckat och förvaltningen ser positivt på ett fortsatt nära sammarbete 
med Nordiska Muséet.  
 
Information ges att kulturförvaltningen fått avslag till kamerövervakning i biblioteket.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Solbritt Eriksson (S), Anita Johansson (V), 
Carl-Magnus Fransson (M), Alma Rabei (L), Ami Rooth (MP), Cecilia Björk (S) och 
Saud Porovic (SD). 
 
Kulturnämnden tackar för informationerna. 
___________________ 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

God Jul 
Ordförande Cecilia Björk (S) tackar samtliga ledamöter och tjänstemän för det 
gångna året och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år. 
___________________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 


	Välkomnande av nya ledamöter
	Parentation
	Dagordning
	TEMA – Lyckliga Gatorna
	Yttrande
	Kulturnämndens plan med budget 2018

	Kulturnämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Ärendets handlingar
	Överläggning
	Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning
	Sammanträdesdagar 2018 – Kulturnämnden

	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Yrkande
	Beslutsgång
	Anmälan av delegationsbeslut

	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Övrigt
	Verksamhetsinformation

	Yttrande
	God Jul


