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Plats och tid Kulturhuset Ängeln, Hörsalen, 2019-04-23 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande § 19-20, Solbritt Eriksson (S), Jarmo Erkinmikko (S), 
Barbro Skogberg (S), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (C), Saud Porovic (SD) 

Beslutande
ersättare

Ewa Callhammar (L) 2:e vice ordförande § 18, Inga Eriksson (S), Tuula Styrfält (M), Alma 
Rabei (L) § 13-18 

Ersättare Rune Mårtensson (S), Solveig Svensson (S), Britt-Marie Emanuelsson (S), Anders Gölevik 
(C) Elisabeth Bohm (V), Alma Rabei (L) § 19-20

Övriga  
deltagande

Axel Stenbeck, utredare, P-O Millberg, förvaltningschef, Jenny Skarstedt avdelningschef, 
Hanna Rasmussen, bibliotekschef, Erik Sjöberg, bibliotekarie. 

Utses att justera Solbritt Eriksson (S), Ami Rooth (MP) 
Justeringens  
plats och tid

Kulturhuset Ängeln 2019-04-30 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §13 - §20 
Axel Stenbeck 

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

Justerande ………………………………… 
Solbritt Eriksson (S) 

………………………………… 
Ami Rooth (MP) 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kulturnämnden Paragrafer §13 - §20 
Sammanträdes  
datum

2019-04-23 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-05-02 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-05-28 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 

Ekonomi i balans 2019  (KULN/2019:36)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Saud Porovic (SD), Carl-Johan Forss (KD), Alma Rabei (L) reserverar sig mot 
beslutet. Skriftlig reservation redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årets första ekonomiuppföljning på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. 
Prognosen pekar på ett underskott om inte åtgärder vidtas. Prognos per februari 2019 
-15,5 miljoner kronor. Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och 
omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att 
kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat. 
 
Kommunens ledningsgrupp är överens om att åtgärder på 20 mnkr måste vidtas av 
nämnderna exklusive vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. 
För Kulturnämndens del innebär det en besparing på 600 000 kronor. 
 
Kulturförvaltningen har gjort en översyn av möjligheterna att genomföra en besparing 
motsvarande 600 000 kronor.  
 
Kulturförvaltningen föreslår att förvaltningen utnyttjar de vakanser som kommer att 
finnas under 2019. Vakanserna motsvarar 375 000 kronor. I övrigt föreslås att 225 
000 kronor tas ur verksamheten. 
 

Yttranden 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Carl-Johan Forss 
(KD), Ami Rooth (MP), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S). 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, P-O Millberg, förvaltningschef 
_____________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 14 

Ansökan om projektbidrag  (KULN/2018:95)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag om 200 000 kr för uppsättning av fem 
föreställningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms Riksteaterförening har ansökt om Särskilt kulturstöd om 220 000 kr för 
att kunna utöka sin teaterverksamhet med ytterligare en föreställning per vår- och 
höstsäsong (tidigare erbjuds två per vår- och höstsäsong). 
I det nya regelverket är samtliga de tidigare bidragen (Hyresbidrag, Särskilt 
kulturstöd, Bidrag för investering av engångskaraktär samt Projektbidrag) samlade 
under bidraget Projektbidrag varför Katrineholms Riksteaterförenings ansökan om 
Särskilt kulturstöd hamnar under rubriken Projektbidrag. 
 
Förvaltningen ser mycket positivt på föreningens arbete och att det ger många 
invånare i Katrineholm en möjlighet att ta del av professionell teater lokalt. 
Föreningen har haft en ökande trend vad gäller betalande besökare de senaste åren 
vilket indikerar att det finns publik för fler produktioner. Då det är många 
ansökningar i år anser förvaltningen att det inte finns utrymme för hela det önskade 
beloppet men ser gärna att nämnden beviljar föreningen 200 000 kr. Det borde då 
innebära en utökning med en föreställning under hösten. 
 
Ärendet handlingar 
• Tjänsteskrivelse, Jenny Skarstedt, avdelningschef 
 
Yttranden 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Elisabet Bohm (V), Ami Rooth (MP). 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 15 

Namnsättning av nya områden  (KULN/2019:39)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit förslag på namnsättning av fyra 
nya bostadsområden samt tre vägar i Katrineholms kommun. Namnsättningen har 
skett enligt den av Kultur- och turismnämnden antagna policyn 3 december 2014. 
 
Vägarna som föreslås nämnsättas är Sköldingevägen , Katrineholmsvägen samt 
Ryttarvägen. Syftet med namnsättningen är att lättare kunna skriva lokala 
trafikföreskrifter samt att tydliggöra orienteringen för de som använder vägen. 
Namnsättningen påverkar inga befintliga adresser.  
  
Kvarteret Havsörnen består av två gator och dessa föreslås namnsättas till 
Bresättersvägen och Tybbletorpsvägen. Dessa har en historisk koppling till 
Katrineholm. 
 
I Luvsjön (etapp 4) föreslås den fristående delen namnsättas till Guldvingevägen, som 
en tydlig koppling till Blåvingevägen mitt emot. 
De tre gatorna i norra delen av planområdet föreslås namnsättas till Blåsippestigen, 
Gulsippestigen och Vitsippestigen. 
 
Trolldal förslås namnsättas till Skrittvägen som en koppling till hästverksamheten på 
Trolldal. 
  
Ragnas gärde föreslås ge namn efter potatissorter då det tidigare varit en potatisåker 
på platsen. Namnen som föreslås är Bintjevägen, Rocketvägen, Asterixvägen och 
Mandelvägen.   
  
Inga av de föreslagna gatunamnen finns tidigare i kommunen 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, P-O Millberg, förvaltningschef 
• Skrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Kartbilaga 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Akt 
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§ 16 

Val av ledamot i Insamlingsstiftelsen Fogelstad  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna att en kommunal representant från 
Kulturförvaltningen blir ledamot i Insamlingsstiftelsen Fogelstads styrelse. 
 
Att nominera funktionen Avdelningschef på Kulturförvaltningen som ledamot 
inledningsvis i Insamlingsstiftelsen Fogelstads styrelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Insamlingsstiftelsen Fogelstad bildas i syfte att bedriva, stödja, stimulera och belöna 
verksamhet inspirerad av den anda som utmärkte Fogelstadgruppen och Kvinnliga 
Medborgarskolan vid Fogelstad, särskilt vad avser deras strävan att utbilda kvinnor i 
demokratiska frågor; att stimulera till demokratiska samtal, verksamheter, möten och 
folkbildning relevant för vår samtid; samt att sprida kunskap om demokratins historia 
och Fogelstadgruppens historiska betydelse. 
 
För att säkerställa lokal förankring önskar stiftelsen en kommunal representant som 
ledamot i stiftelsens styrelse. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, Jenny Skarstedt, avdelningschef 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Elisabet Bohm (V), Saud Porovic (SD), 
Cecilia Björk (S). 
 
_________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 17 

Revidering av delegationsordning  (KULN/2018:97)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
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.  
 
Med anledning av personalomsättning har delegationsordningen uppdaterats. 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 18 

Verksamhetsinformation  
Med anledning av ny mandatperiod och nya nämndledamöter ges information om 
vilken verksamhet som bedrivs inom kulturnämnden. 
På kommunens hemsida finns mer information om all verksamhet och pågående 
evenemang och aktiviteter som bedrivs av kulturförvaltningen: 
www.katrineholm.se – uppleva och göra. 
 
Jenny Skarstedt, avdelningschef, informerar om verksamheten som bedrivs inom 
avdelningen ung, kultur och fritid. Bland annat ungdomshuset Perrongen, 
föreningsstöd, konstutställningar och Lyckliga gatorna (öppna fritidsaktiviteter för 
barn och unga). 
Man arbetar med att framöver kunna arbeta närmare och mer aktivt tillsammans med 
näringslivet. 
 
Hanna Rasmussen, bibliotekschef, informerar om verksamheten som bedrivs inom 
biblioteket på Kulturhuset Ängeln, biblioteksfilialerna och skolbiblioteken. 
Erik Sjöberg, bibliotekarie, informerar om källkritik och arbetet med att öka 
ungdomars läslust. 
 

Yttranden 
Under nämndens information yttrar sig Saud Porovic (SD), Rune Mårtensson (S), 
Solbritt Eriksson (S), Anders Gölevik (C), Ewa Callhammar (L), Cecilia Björk (S), 
Alma Rabei (L). 
_______________ 
 
 
 

 
 
  

http://www.katrineholm.se/
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§ 19 

Övrigt  
Rune Mårtensson (S) informerar om Sköldingedagen den 1 juni samt Sköldinge 
ölkultur den 4 maj 
 
Inga Eriksson (S) informerar om körsbärsträden vid rondellen mot Norrköping. 
 
Cecilia Björk (S) informerar om den nya foldern om offentlig konst. 
 
Cecilia Björk (S) avtackar Hanna Rasmussen, bibliotekchef som avslutar sin 
anställning som bibliotekschef.  
 
_______________ 
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§ 20 

Uppdrag - belysning offentlig konst  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att uppdra till kulturförvaltningen att se över belysningen av 
den offentliga konsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens sammanträde lyfter ordförande Cecilia Björk (S) ett extra ärende om 
belysningen av den offentliga konsten i kommunen. 
 
Yrkanden 
Cecilia Björk (S) yrkar att kulturförvaltningen ges i uppdrag att se över belysningen 
av den offentliga konsten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Cecilia Björks (S) yrkande. 
____________ 
Beslutet skickas till 
Akt 
 
 

 
 

 



Bilaga A Kulturnämndens protokoll 2019-04-23 § 13 

                                                                        Katrineholm 2019-04-23 

 

 

Reservation KULN/2019:36 

Vi i Liberalerna och Kristdemokraterna yrkade på att besparingen på kulturförvaltningen ska ske 
genom att vakanser motsvarande 375 000 inte tillsätts samt att hyresbidraget till Katrineholms 
islamiska förening dras in. Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet. 

 

Katrineholm 2019-04-23 

 

Alma Rabei                                Carl-Johan Forss 

Liberalerna                                 Kristdemokraterna  
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