
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-04-27 Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, klockan 15:00 -17:00 
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Milos Smitran (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 2:e 

vice ordförande, Jarmo Erkinmikko (S), Barbro Skogberg (S), Rune Mårtensson (S), Carl-Johan 
Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Emil Svensson (S), Anne Hofstedt (M)

Ersättare Ann-Christine Sandell (S), Britt-Inger Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S), Jarmila Kocourkova (M), 
Elisabet Bohm (V)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué, kulturintendet Gustav Persson och samordnare Janette 
Wigh 

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Saud Porovic (SD)

Underskrifter

Utsedd justerare: Barbro Skogsberg (S)

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk justering, 2022-05-04

Paragrafer § 11-  § 17

Datum för anslags uppsättande 2022-05-06 Datum för anslags nedtagande 2022-05-30

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 11   

Tema: Pom & Plum 
Konstintendent Gustav Persson och samordnare Janette Wigh redogör för konstverket 
Pom och Plum vid förskolan Karamellen.

Våren 2021 flyttade de två bronsskulpturerna Pom och Plum av konstnären Ania Pauser 
in på förskolan Karamellen. Sedan dess har barnen på förskolan, pedagoger, ateljerista, 
bibliotekarier, konstnären och Katrineholms konsthall jobbat tillsammans för att skapa 
boken "Året med Pom och Plum". Boken innehåller tolv bilder som Ania Pauser har 
illustrerat med inspiration från barnens arbete och utforskning av skulpturerna. Barnen 
har även fått sätta ord på bilderna.

Under informationspunkten yttrar sig konstintendent Gustav Persson och samordnare 
Janette Wigh samt Cecilia Björk (S).
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§ 12 KULN/2022:24  

Nämnsättning av nya vägar 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämndens beslutar att namnge nya vägar i Katrineholms kommun i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämnsättning av vägar i tre 
områden. Namnsättningen påverkar inga befintliga adresser och har skett enligt den 
policy som antogs av Kultur- och Turismnämnden 3 december 2014.  Inga av de 
föreslagna gatunamnen finns tidigare i kommunen. 

En ny detaljplan för Lövåsen-Uppsala är under framtagande och väntas antas i 
kommunfullmäktige under våren. Området kommer bestå av tre gator och dessa 
föreslås få namn efter de närliggande gårdarna Jonstorpsvägen, Siggetorpsvägen samt 
Uppsalagårdsvägen.

I namnsättningspolicyn förtydligas att det när gatunamn sätts utifrån personnamn så 
ska en jämn fördelning av män och kvinnor eftersträvas. Ett alternativ i detta området 
hade varit att koppla ett gatunamn till Lenatorpet men detta ansågs inte lämpligt så det 
är en separat infart till Lenatorpet via riksväg 55. Dessa ny förslagna namnen är 
dessutom framförallt kopplade till historiskt platsnamn och inte personnamnen i sig.

Uppsalavägen finns redan på Lövåsen (vägen bakom bland annat Matpiraten) men 
gatunamnen bedöms ändå inte kunna förväxlas. 

Den nya skolan på norr har fått namnet Stensätterskolan. Vägen som leder in till skolan 
från Bievägen föreslås heta Kunskapsvägen. När fler bostäder och vägar byggs i 
anslutning till Kunskapsvägen föreslås dessa ges namn med skolanknytning. 

I anslutning till Backavallen planeras det för bostäder och detaljplanen har där varit ute 
på samråd och beräknas antas under slutet av 2022. Som en koppling till Backavallens 
användningsområde som hälsofrämjande samt att Katrineholm har utnämnt 2022 till 
hälsoår föreslås gatan i området heta Hälsovägen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturnämnden

 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på nya gatunamn

 Bilaga till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på nya gatunamn

Överläggning
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Under kulturnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun samt 
Cecilia Björk (S) och Elisabet Bohm (V).

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 13 KULN/2022:18  

Hantering av testamente till kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta emot gåvorna adresserat i 

Berit English testamente.

2. Kommunstyrelsen överlåter till kulturnämnden att hantera ärendet vidare i enlighet 
med testamentets lydelse.

3. Kulturnämnden delegerar till kulturförvaltningen att hantera ärendet vidare under 
förutsättning att kommunstyrelsen fattar ovanstående beslut.

4. Kulturförvaltningen återkommer till kulturnämnden med förslag på hur utdelning 
ska ske under förutsättning att kommunstyrelsen fattar ovanstående beslut.

Sammanfattning av ärendet
Berit English testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till kulturnämnden i 
Katrineholms kommun bestående av 5 st originalkonstverk av Bengt Lindström, 200 000 
kr att utdela i pris till fyra duktiga konstnärliga personer (50 000 kr per person), varav 
den första är namngiven i testamentet, 1 000 kr att handha som kaffepengar vid 
prisutdelningstillfällena samt 80 000 kr för inköp av böcker till bokcirklar. 

Beslut om mottagande av gåvor till kommunen genom testamente behöver tas av 
kommunstyrelsen och kulturnämnden bör lämna ett förslag i ärendet till 
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S) att kulturförvaltningen 
återkommer till nämnden med förslag på hur utdelning ska ske under förutsättning att 
kommunstyrelsen fattar beslut enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att kulturnämnden bifaller föreliggande förslag tillsammans med Ewa 
Callhammars (L) tilläggsyrkande.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun samt 
Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Ami Rooth (MP) och Ewa Callhammar (L)

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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§ 14   

Månadsrapport 
Förvaltningschef Rickard Bardun redogör för kulturnämndens månadsrapport till och 
med mars månad samt årets investeringsbudget.

Under informationspunkten yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun samt Cecilia Björk 
(S) och Elisabet Bohm (V).
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§ 15 KULN/2021:74  800

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att lämna redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendets handlingar
 Redovisning av delegationsbeslut, kulturförvaltningen

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig avdelningschef Anna-Karin Wulgué samt 
Cecilia Björk (S), Ann-Christine Sandell (S), Elisabet Bohm (V), Carl-Johan Forss (KD) och 
Jarmila Kocourková (M).  
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§ 16   

Verksamhetsinformation 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist samt avdelningschef Anna-Karin Wulgué för pågående verksamhet inom 
kulturnämnden.

 Regeringen har tagit fram en nationell biblioteksstrategi.

 Projektet Katrineholm läser - I projektet är målet att så många som möjligt i 
Katrineholm ska läsa samma böcker och få en gemensam läsupplevelse som både 
breddas och fördjupas av en rad olika aktiviteter. Böckerna som har valts ut är 
novellen ”Huset” av Torgny Lindgren och bilderboken ”Furan” av Lisen Adbåge. 
Böckerna kommer bland annat finnas tillgängligt i bokholkar som kommer placeras 
på flera platser i kommunen.

 Lyckliga Gatorna planerar sommarens aktiviteter som i stor utsträckning kommer 
likna föregående år gällande aktiviteter och platser. Kommunstyrelsens har 
reserverat 1 miljon kronor för sommaraktiviteter ifall det inte beviljas några statliga 
medel likt tidigare år.

 I maj månad firar Perrongen 10 år. Flera aktiviteter planeras runt firandet.

 Kommunrevisionen har besökt Perrongen och fick en rundtur av lokalen och 
verksamheten.

 Perrongen planerar för sommaraktiviteter, det kommer förläggas vissa aktiviteter vid 
Järvenskolan samt mobila aktiviteter. 

 Perrongen har nya öppettider för att på ett bättre sätt möta behov och efterfrågan 
från ungdomarna.

 Konstutställningen ”Bygget” pågår i konsthallen sedan 2 april. 

 Den 23 april arrangerades Kulturdag för barn med bland annat ansiktsmålning, 
tipspromenad och bokstaffet.

 Kulturförvaltningen arrangerar valborgsfirande vid Djulö tillsammans med service- 
och teknikförvaltningen och föreningar. 

 Hälsoåret 2022 – föreningar kan söka medel för att arrangera aktiviteter kopplat till 
hälsa. Kulturförvaltningen genomför även egna aktiviteter för sin personal. 
Kommunen arrangerar en föreläsningsserie med bland annat Sofia Åhman och 
Magnus Hedman.

 Offentliga konstprojekt under året:

o Dufvegården – Flera konstverk inne på boendet samt konstpromenader.

o Sandbäcksskolan – Ett konstprojekt mellan skolan, konstavdelningen och 
biblioteket

o Järvenskolan – Ett konstverk inomhus samt ett utomhus.
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o Stensättersskolan – konstverk vid entren samt vid idrottshallen

o Scaniarondellen – konstverk med historisk koppling

o Backavallen – Konsten ska placeras på marknivå istället för på fasad.

o Årets inköp till stadsrummet blir ett ljuskonstverk.

 Skyltar till den offentliga konsten är på väg att köpas in.

Under informationspunkten yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef 
Anna-Karin Sjökvist samt avdelningschef Anna-Karin Wulgué samt Cecilia Björk (S),  och 
Elisabet Bohm (V). 
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§ 17   

Övrigt 
 Kulturnämndens studieresa den 1 juni kommer ske tillsammans med service- och 

tekniknämnden. Dagen inleds med ett nämndsammanträde innan avfärd till Örebro.

 Kommunstyrelsen har beslutet att avsätta 150 000 kronor till kulturnämnden för 
arrangemangsgarantin. 

 Stefan Blomkvist (S) undrar hur det fungerar med skolbiblioteken. Enligt 
bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist finns det ett bra och fungerande samarbete 
mellan förvaltningarna, skolorna och biblioteket.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Anne Hofstedt 
(M) och Stefan Blomkvist (S). 
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