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Plats och tid Hörsalen, kl. 08.30 -10.00  
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L), 

vice ordförande, Solbritt Eriksson (S), Barbro Skogberg (S), Mahamuud Ismaail Mahamed (M), 
Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD) 
 

Beslutande ersättare Inga Eriksson (S), Solveig Svensson (S) 

Ersättare  Britt-Marie Emanuelsson (S), Jarmila Kocourkova (M), Anders Gölevik (C), Alma Rabei (L), Jan Åke 
Asp (SD) 
 

Övriga  
deltagande  Utredare Elvira Fritzell, avdelningschef Jenny Skarstedt, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 

kvalitetsstrateg Elin Selig  
 
 
 

Utses att justera Carl-Magnus Fransson (M), Saud Porovic (SD) 
Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2019-09-03 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §32 - §35 

Elvira Fritzell 
Ordförande ……………………………………………………… 

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

Carl-Magnus Fransson (M) Saud Porovic (SD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden Paragrafer §32 - §35 
Sammanträdes  
datum 2019-08-27 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-05 Datum för anslags 

nedtagande 2019-09-27 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
  

  



 
Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2019-08-27 2 (6) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 32    KULN/2019:62  042 
 

Underlag till övergripande plan med budget 2020  
Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att anta underlag för övergripande plan med budget 2020 och 
överlämna denna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I april 2019 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om 
planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. I direktivet gavs nämnderna i 
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2020. Övergripande plan med budget 
ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i 
november. 
 
Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2020. 
 
Under nämndens sammanträde presenterar Jenny Skarstedt, Anna-Karin Sjökvist och 
Elin Selig budgeten.  
 
Yttranden  
Under nämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Inga Eriksson (S), Saud Porovic 
(SD), Ewa Callhammar (L), Ami Rooth (MP) och Jarmila Kocourkova (M).  
 
Ärendets handlingar 
• Underlag för övergripande plan med budget 2020 
• Investeringsspecifikation 2020 
___________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 33    KULN/2019:2  800 
 

Redovisning av delegationsbeslut  
Kulturnämndens beslut 
 Kulturnämnden beslutar att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
• Tillförordnad chefer 2019-06-19--2019-07-21 
• Förordnande av förvaltningschef för kulturnämnden 5-11 augusti 
___________ 
 
 
  



 
Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2019-08-27 4 (6) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 34       
 

Verksamhetsinformation  
Cecilia Björk (S) informerar om tågen i lokstallen, avtalen med tågföreningarna och den 
succesiva uppsägningen av avtalen. Uppsägningarna har skett på grund av att 
föreningarna varken har bedrivit utåtriktad verksamhet eller erlagt hyra.   
 
Anna- Karin Sjökvist, bibliotekschef, informerar om bibliotekets verksamhet: 
- Lyckliga bibblan: Syftet är att nå de invånare som av tradition inte besöker 

biblioteket. Tre fokusområden: läsfrämjande, datorhandledning och 
bibliotekskunskap. Projektet forsätter enligt plan men med lite omorganisering.  

- MerÖppet (bibliotekets förlänga öppettider på obemannade tider) har fungerat bra. 
Det är ungefär 100 stycken besökare, med allt från studenter till barnfamiljer. Planen 
nu är att köpa in fler taggar och marknadsföra mer. Nämndens medlemmar 
uppmuntras att fixa en tagg.  

- Biblioteket reviderar just nu sin mediepolicy. Anledningen till revideringen är för att 
hålla policyn aktuell och användbar utifrån ett medarbetarperspektiv. Denna 
kommer att tas upp i nämnden senare under hösten.  

- Det har inkommit ett förslag på en nationell biblioteksstrategi. Biblioteket har bildat 
en grupp som ser över strategin och skriver ihop ett remissvar. 

- I somras rekryterades två stycken bibliotekarier.   
- Servicecenter har sedan i juni 2019 blivit statens servicecenter. Utökad service med 

bland annat arbetsförmedling och möteslokaler för andra myndigheter. Detta 
kommer således behöva fler kvadratmeter än vad de har nu och frågan ligger just nu 
hos KFAB. 

 
Jenny Skarstedt, avdelningschef, informerar om pågående verksamhet: 
- Konstavdelningens pengar har gått till Fredrik Raddums skulptur Här och där med 

planerad invigning vid årsskiftet och avbetalningen av Claes Hakes verk Ringarna som 
nu förvaras på lokstallet. Nästa års satsning planeras vara en mural 
festival/arrangemang med flera konstnärer.  

- På förvaltningen har en utställningstekniker anställts som jobbar 50 % på 
kulturförvaltningen och 50 % på lokstallet.  

- Det är beslutat att gruppverksamheten som tidigare varit förlagd på onsdagar 
fördelas på samtliga öppna dagar. Detta innebär att samtliga öppettider numera är 
öppna för alla. 

- Erasmus+-projektet hade ett bortfall av deltagare i sista stund vilket nu följs upp. 
- Sommarskolan lämnades i år över till bildningsförvaltningen och det har inte riktigt 

gått som önskat. Det har hållits ett utvärderingsmöte så att det ska bli bättre nästa 
år. Det blev dock bra för de 40-tal elever som kom.  

- Det upprättades en del orosanmälningar i början av sommaren under Lyckliga 
Gatorna men efter ett tag stabiliserade det sig och blev jättebra. I år har det varit 
oerhört många samarbeten vilket utökat utbudet av aktiviteter som 4H-gård och 
kanotpaddling. I kransorterna kom det tyvärr inte så många men detta ses över tills 
nästa år.   

- Fritidsverksamhet från första veckan i september med Lyckliga Gatorna på 
Ellwynska.  
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- Gatufesten Lyckliga Gatorna i Sveaparken pågår på fredag klockan 17.00 till cirka 
22.30. Artisten Cherrie förväntas locka många besöker.  

- Utsmyckningen av Duvegården. Mer information om denna på nästa nämnd.  
- Första steget för rekrytering av den gemensamma förvaltningschefen för service-och 

teknikförvaltningen och kulturförvaltningen är avslutat med sju stycken kandidater. 
Det är för närvarande en konsult på plats på 50 % som delas på 25 % service-och 
teknikförvaltningen och 25 % kulturförvaltningen.  

 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ander Gölevik (C), Carl-Magnus 
Fransson (M), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD) och Britt-Marie Emanuelsson (S).  
___________ 
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§ 35       
 

Övrigt  
Solbritt Eriksson (S) tipsar om dansförställningen Never grow old på riksteatern den 4 
oktober klockan 19. Pris 150 kronor, längd 1 timme.  
___________ 
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