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Plats och tid  Kulturhuset Ängeln, kl. 16:00-18:00  
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Stefan Blomkvist (S), Solbritt Eriksson (S), Jarmo 
Erkinmikko (S), Marianne Tronelius (S), Anita Johansson (V), Saud Porovic (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Martin Alm (S), Alma Rabei (L) 

 

Ersättare  Britt-Marie Emanuelsson (S), Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S), Ami Rooth (MP), 
Carl-Johan Forss (KD), Sara Åberg (SD) 
 

 

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

Rasmussen, avdelningschef Jenny Skarstedt, konstpedagog Vendela Haviland  
 

Utses att justera Carl-Magnus Fransson, Ewa Callhammar  
 

Justeringens  
plats och tid 2018-09-04, Kulturhuset Ängeln 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §32 - §38 
Axel Stenbeck 

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

Justerande ………………………………… 
Carl-Magnus Fransson 

………………………………… 
Ewa Callhammar 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §32 - §38 
 

Sammanträdes  
datum 2018-08-28 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-09-07 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-01 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
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§ 33 

Övergripande budget 2019 med plan 2020-2021  
(KULN/2018:84)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta anta förvaltningens förslag till 
övergripande plan med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att korrigera budgetdokumentet 
avseende inventeringslistan samt lokalhyra Turbinen innan det överlämnas till 
kommunstyrelsen.   
 
Reservation 
Ewa Callhammar (L) och Alma Rabei (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ewa Callhammars (L) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2018-04-27 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 det inriktningsdokument för övergripande planering 
kommunstyrelsen fastställer varje år d v s i år ”Planeringsdirektiv 2019 med plan för 
2020– 2021”. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Per-Olof Millberg i ärendet. Två 
ändringar i föreliggande förslag presenteras vid sammanträdet och korrigeras i de 
budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen.  
• Punkt 9 investeringar i beslutsunderlaget har uppdaterats med tillägg om 2021. 
• Lokalhyra Turbinen 
 
Ärendets handlingar 
• Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 – 2021 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2018-08-16 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Carl-Johan Forss 
(KD), Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L), Inga Eriksson (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Ewa Callhammar (L) yrkar avslag till föreliggande förslag till förmån för 
Liberalernas budgetalternativ.  
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kulturnämnden. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kulturnämnden bifaller föreliggande förslag. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 34 

Kommunens anslag till studieförbund  (KULN/2018:83)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna Länsbildningsförbundets förslag till nytt 
regelverk för bidragsfördelning till studieförbunden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande regler för kommunernas anslag till studieförbunden har gällt sedan 2008. 
Statens anslag har ändrats från och med 2017 där bidrag fortfarande ges till 
studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det nya är att 
fördelningskriterierna ändrats så att det inte endast är studietimmar som räknas utan 
även att antalet unika deltagare belönas. 
 
Enligt Länsbildningsförbundet finns många fördelar med att de kommunala och 
statliga bidragen harmoniserar. 
 
I skrivelsen föreslår Länsbildningsförbundet att de tre verksamhetsformerna utgör 
studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet utgör grunden för 
kommunernas stöd. För att erhålla anslag föreslår Länsbildningsförbundet att ett 
studieförbund ska ha slutrapporterat minst 150 studietimmar samt 25 unika deltagare i 
studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet 
 
Ärendets handlingar 
• Skrivelse från Länsbildningsförbundet 2018-06-21 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2018-08-08 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Cecilia Björk (S). 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Länsbildningsförbundet 
______________ 
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§ 35 

Delegationsordning 2018  (KULN/2018:82)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta delegationsordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förutsättningarna för delegation inom den kommunala sektorn regleras i  
kommunallagen § 33-35 och 37. 
 
Kultur- och turismnämnden har den 22 februari 2011 § 7 beslutat att delegera 
beslutanderätten till Per-Olof Millberg inom nämndens givna ramar, mål och 
riktningar. Denna delegation gäller från 1 januari 2011 tills vidare. 
 
Ärendet handlingar 
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2018-08-08 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
_________________ 
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§ 36 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 - konstinköp  
(KULN/2018:80)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut avseende konstinköp till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut som fatats på nämndens vägnar med stöd av gällande 
delegation enligt bifogad lista. 
 
Under sammanträdet diskuterar nämnden kring eventuellt införande av konstråd. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning av delegationsbeslut 
• Tjänstskrivelse, kulturförvaltningen 2018-08-08 
 
Överläggning 
Inga Eriksson (S), Ewa Callhammar (L), Ami Rooth (MP), Anita Johansson (V), 
Carl-Magnus Fransson (M), Saud Porovic (SD) 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
 
______________ 
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§ 37 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 - föreningsbidrag  
(KULN/2018:81)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Kulturnämnden beslutar att Saud Porovic (SD) ska lämna in motivering till 
reservation i skriftlig form. 
 
Reservation 
Saud Porovic (SD) reserverar sig mot redovisade delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av de beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande 
delegation. 
 

Ärendets handlingar 
• Redovisning av delegationsbeslut 2018-08-08 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Ami Rooth (MP), 
Marianne Tronelius (S), Carl-Johan Forss (KD). 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
_______________ 
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§ 38 

Verksamhetsinformation - Bibliotek, konst, ungdomar  
Konstpedagog Vendela Haviland informerar nämnden om förvaltningens nyinköpta 
konst, bland annat pingviner och krokodiler i återvunnen plast. Konsten är utplacerat 
på kommunens bibliotek, skolbibliotek och filialer. Vidare informeras nämnden om 
pågående konstutställning om trösklar i kulturhusets konsthall.  
 
Bibliotekschef Hanna Rasmussen informerar om biblioteksplanen som tas upp på 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti och fullmäktige i september. 
Förtidsröstning pågår i bibliotekens lokaler. Under sommaren var kulturhuset och 
biblioteket stängt i perioder på grund av för hög värme. KFAB ser över eventuella 
åtgärder. 
 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om personalförändringar. Information ges 
även om genomförandet av Lyckliga gatorna som består dels av gatufester som är 
öppna för alla samt även kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga. 
Sommarskolan hade ca 50 deltagare. Föreställningen Kvinnorna och staden pågick 
under sommaren, som hade en bra uppslutning.   
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Carl-Magnus Fransson, Inga Eriksson (S), Ewa 
Callhammar (L), Cecilia Björk, Rune Mårtenson (S), Saud Porovic (SD), 
 
_______________ 
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