
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-04-21 

Sammanträdande organ Kulturnämnden 

Tid 2022-04-27 klockan 15:00 

Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Upprop  

2 Val av justerare  

3 Fastställande av dagordning  

4 Tema: Pom & Plum  

5 Nämnsättning av nya vägar  

6 Hantering av testamente till kulturnämnden  

7 Månadsrapport  

8 Redovisning av delegationsbeslut  

9 Verksamhetsinformation  

10 Övrigt  

 

 

Cecilia Björk (S) 

Kulturnämndens ordförande 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-04-19 
Vår beteckning 

KULN/2022:24 - 4.1.3 - 
Namnsätta kvarter, gator 
och allmänna platser 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Namnsättning av gator vid Stensättersskolan, Lövåsen-
Uppsala samt Backavallen 

Förvaltningens förslag till 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 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på nya gatunamn 

 Bilaga till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på nya gatunamn 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-04-19 

Vår beteckning 

KULN/2022:24 - 4.1.3 - 
Namnsätta kvarter, 
gator och allmänna 
platser 

 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

 
 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2022-03-30  
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www.katrineholm.se E-post: erik.bjelmrot@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Erik Bjelmrot, Avdelningschef   

 
  

   
   
   
   
  

Namnsättning av gator vid Stensättersskolan, Lövåsen-
Uppsala samt Backavallen 
Förlag till nämnsättning av vägar i tre områden har tagits fram. 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. 

 
Valet av namn har skett enligt den policy som antogs av Kultur- och Turismnämnden 
3 december 2014.   
 
Karta med aktuella vägar samt namnförslag bifogas. 

 
 

Erik Bjelmrot 
Avdelningschef Plan och Bygg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Namnsättning översiktskarta

Skola på norr

Lövåsen-Uppsala

Backavallen



Namnsättning Lövåsen-Uppsala

Siggetorpsvägen

Uppsalagårdsvägen

Jonstorpssvägen



Namnsättning Backavallen
Hälsovägen



Namnsättning Stensättersskolan

Kunskapsvägen
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-04-20 
Vår beteckning 

KULN/2022:18 - 3.9.3 - 
Donationer 

Kulturförvaltningen 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rickard Bardun 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Rickard.Bardun@katrineholm.se 

Mottagande av gåvor enligt testamente 

Förvaltningens förslag till 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. 

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, 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. 

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen ser positivt på ett mottagande av gåvorna och gör bedömningen att 
mottagandet av gåvorna och den vidare hanteringen av ärendet i enlighet med testamentet 
är genomförbar och gynnar Katrineholms kulturliv, samtidigt som Berit English yttersta vilja 
respekteras. Även den ekonomiska administrationen med koppling till ärendet är hanterbar 
och avstämd med kommunens ekonomiavdelning. 

 

Rickard Bardun 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen



Delegationsbeslut Utskrivet: 2022-04-21 14:28 
Utskrivet av: Axel Stenbeck 
 

Beslutsnummer Beslutsdatum Ärendebeteckning Ärenderubrik Beslutsbeskrivning 
KULN Del/2022 § 3 2022-02-14 KULN/2021:85 Snabba stålar 2022 Kid´n´play - E Lundkvist. Beviljat 

belopp: 10 000 kr. 
KULN Del/2022 § 4 2022-02-18 KULN/2022:13 Tillförordnad 

förvaltningschef KULF 
2022 

Tillförordnad förvaltningschef 
under ordinarie chefs frånvaro 

KULN Del/2022 § 5 2022-03-23 KULN/2022:13 Tillförordnad 
förvaltningschef KULF 
2022 

Tillförordnad förvaltningschef 
under ordinarie chefs frånvaro 

KULN Del/2022 § 6 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

Studiefrämjandet Sörmland. 
Beviljat belopp: 22 170 kr. 

KULN Del/2022 § 7 2022-04-11 KULN/2021:74 Sörmlands kulturplan 
2023-2026 

Antagande av remissvar - 
Sörmlands kulturplan 2023-2026 

KULN Del/2022 § 8 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

Konststudieklubben. Beviljat 
belopp: 5 500 kr. 

KULN Del/2022 § 9 2022-04-08 KULN/2022:11 Projektbidrag 2022 Vänföreningen Fogelstad. Beviljat 
belopp: 30 000 kr. 

KULN Del/2022 § 10 2022-04-07 KULN/2022:11 Projektbidrag 2022 Katrineholms 
kammarmusikförening. Beviljat 
belopp: 20 000 kr. 

KULN Del/2022 § 11 2022-04-07 KULN/2022:11 Projektbidrag 2022 Julita kulturförening. Beviljat 
belopp: 30 000 kr. 

KULN Del/2022 § 12 2022-04-07 KULN/2022:11 Projektbidrag 2022 Kulturföreningen DuD. Beviljat 
belopp: 30 000 kr. 

KULN Del/2022 § 13 2022-04-08 KULN/2022:11 Projektbidrag 2022 Konstfrämjandet Kraft. Beviljat 
belopp: 30 000 kr. 

KULN Del/2022 § 14 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

Musikens Hus Akademien. Beviljat 
belopp: 12 000 kr. 

KULN Del/2022 § 15 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

ABF Sörmland/Katrineholm/ 
Vingåker. Beviljat belopp: 20 000 
kr. 

KULN Del/2022 § 16 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

NYS – Ny Musik i Sörmland. 
Beviljat belopp: 7 500 kr. 

KULN Del/2022 § 17 2022-04-08 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

Konstfrämjandet Kraft. Beviljat 
belopp: 30 000 kr. 

KULN Del/2022 § 18 2022-04-21 KULN/2022:12 Arrangemangsgaranti 
2022 

Somaliska Ungdomar sport och 
träningsförening. Beviljat belopp: 
20 000 kr. 

KULN Del/2022 § 19 2022-01-12 KULN/2021:85 Snabba stålar 2022 Same But different- T. Gregor. 
Beviljat belopp: 10 000 kr. 

KULN Del/2022 § 20 2022-01-12 KULN/2021:85 Snabba stålar 2022 Kid´n´play - E Lundkvist. Avslag 
på ansökan. 



DELEGATIONSPROTOKOLL 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kulturnämnden 2022-04-11 KULN/2021:74

Utdragsbestyrkande

___________________________________________________________________________________________

KULN Del/2022 § 7

Antagande av remissvar - Sörmlands kulturplan 2023-
2026

Beslut

Kulturnämndens ordförande beslutar, på kulturnämndens vägnar, att anta 
kulturförvaltningens remissvar och översända till Region Sörmland.

Ärendebeskrivning

Kulturplanen är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Sörmlands 
samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Den ligger till grund för Region 
Sörmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet 
inom kultursamverkansmodellen. Region Sörmland vill ha synpunkter på kulturplanens 
innehåll. Ett remissvar ska lämnas till Region Sörmlands kultur- och 
utbildningsförvaltning senast den 14 april.

Katrineholms kommun väljer i sitt remissvar att lyfta fram tre områden som anses 
saknas i Kulturplan Sörmland 2023–2026; Agenda 2030, den geografiska spridningen av 
samverkansmodellen samt samtidskonstens roll i regionen. Det lyfts även fram 
önskemål om att texterna ses över och redigeras utifrån klarspråk. 

Cecilia Björk (S)
Kulturnämndens ordförande

Beslutet skickas till:
Region Sörmland

Comfact Signature Referensnummer: 1328864
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Kulturförvaltningen Telefax:   
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (5) 

Datum 

2022-03-30 
Vår beteckning 

KULN/2021:74 Kulturförvaltningen 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Anna-Karin Wulgué 
Handläggare telefon 

0150-57399 
Handläggare e-post 

anna-karin.wulgue@katrineholm.se 

Remissvar Kulturplan Sörmland 2023-2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
Remissvaret godkänns och överlämnas till Region Sörmland som kommunens svar på 
remissen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturplanen är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Sörmlands samlade 
arbete inom det kulturpolitiska området. Den ligger till grund för Region Sörmlands 
ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen. Region Sörmland vill ha synpunkter på kulturplanens innehåll. 
Ett remissvar ska lämnas till Region Sörmlands kultur- och utbildningsförvaltning senast den 
14 april. 

Ärendets handlingar 
Remissförfrågan Kulturplan Sörmland 2023-2026 KULN/2021:74 

Ärendebeskrivning 
Den utsända Kulturplanen beskriver väl vad som idag är regionens uppdrag och inriktning 
2023-2026.   

Katrineholms kommun väljer att i vårt remissvar lyfta fram tre områden som vi ser saknas i 
Kulturplan Sörmland 2023-2026; Agenda 2030, den geografiska spridningen av 
samverkansmodellen samt samtidskonstens roll i regionen. Vi skickar även med önskemål 
om att texterna ses över och redigeras utifrån klarspråk.  

 
Agenda 2030 
 
För att målen i Agenda 2030 ska uppnås behöver alla inom offentligt styrd och finansierad 
verksamhet bidra.  
Katrineholms kommun vill se en kulturplan där Agenda 2030 genomsyrar alla delar i Region 
Sörmlands kulturverksamhet. Vi ser att den sociala hållbarheten finns med som en röd tråd 
men saknar den miljömässiga hållbarheten och skrivningar om behovet av 
klimatomställningar. Det beskrivs som en global strömning, s.22 och enbart slöjden lyfter 
hållbarhet som ledord, s.26 och Bild och form nämner att den fått ökad betydelse inom 
konstområdet, s.26.  
 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (5) 

Kulturförvaltningen 
Datum 

2022-03-30 

Vår beteckning 

KULN/2021:74 

 

Framtagandet av en ny kulturplan ger ett utomordentligt tillfälle att lyfta fram hur kulturen 
kan bidra till att de globala klimatmålen uppnås.  
Katrineholms kommun föreslår därför att Agenda 2030 skrivs in som ett gemensamt 
intresseområde 2023-2026.  
Katrineholms kommun anser att regionens kulturplan och dess institutioner för vilken den 
är skriven bör ha som strategiskt mål att under åren 2023 - 2026 arbeta med att 
implementera Agenda 2030 i sina verksamheter. I kommande handlingsplaner bör 
regionens institutioner ha i uppdrag att se över sina koldioxidavtryck och ha som mål att 
sänka dem till år 2026.  Vi föreslår också att scenkonst Sörmland får i uppdrag att skapa en 
delningspool liknande Returkultur.  
 

Den geografiska spridningen av samverkansmodellen  

Målet med kultursamverkansmodellen är att föra kulturen närmare medborgaren. Det är 
regionens viktigaste uppdrag och vi saknar i kulturplanen en beskrivning i hur region 
Sörmland bidrar till att ge långsiktigt stöd till kulturaktörer som inte har sin anställning på 
någon av regionens institutioner och som verkar i andra delar av regionen än 
centralorterna.  

Det är av största vikt att det finns lokalt förankrad kultur i mindre orter för att kulturen ska 
vara jämlik och jämställd. För det krävs en hållbar finansiering vilket är ett av de nationella 
målen med samverkansmodellen 

Katrineholms kommun föreslår Region Sörmland att kulturplanen och samverkansmodellen 
utökas till att inkludera även i regionen viktiga kulturaktörer och att det sker en spridning av 
resurser över hela regionen.  
En utökning av samverkansmodellen motverkar centraliseringen av kultur och bidrar till mål 
om varierat utbud med hög kvalité i hela regionen och målet att nå ny publik.  
 
Flertalet av de uppsatta ambitionerna i kulturplanen skulle kunna ges som uppdrag till fria 
kulturaktörer i regionen. I kulturplanen omnämns vid flertalet tillfällen den utredning som 
görs genom Sörmländska Kulturtillgångar.  
Katrineholms kommun anser att rätta till den finansiella obalansen i samverkansmodellen 
borde vara en prioritering och inget som kan invänta slutet på projektet Sörmländska 
tillgångar och nästa kulturplan. Redan i den här kulturplanen bör region Sörmland lyfta 
fram satsningar på ett antal kulturaktörer som bidrar till att utveckla kulturen lokalt och 
regionalt för att leva upp till målet. ”God tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i 
hela Sörmland”.  
Som lokala exempel i Katrineholm kan nämnas Konstfrämjandet Kraft, Teater K och 
insamlingsstiftelsen Fogelstad som alla tre arbetar för att utveckla metoder för ungas 
delaktighet, deltagande och tillgänglighet avseende konst och kultur, lokalt och regionalt. 
 
Samtidskonstens roll i regionen 
 
Den utforskande och nyskapande konsten är ofta hotad och ifrågasatt. Det är därför av stor 
vikt att en regional kulturplan omfattar och lyfter fram samtidskonsten som ett prioriterat 
område och verkar för att stärka infrastrukturen och skapa hållbara villkor för de 
samtidskonstaktörer som finns i regionen.   



 Tjänsteskrivelse Sida 3 (5) 

Kulturförvaltningen 
Datum 

2022-03-30 

Vår beteckning 

KULN/2021:74 

 

Katrineholms kommun föreslår att någon eller några av länets fria aktörer inkluderas i 
samverkansmodellen med ett samtidskonstuppdrag.  
Art Lab Gnesta har under sina 10 år visat hur kulturaktörer kan bidra till kulturen regionalt 
och nationellt genom att verka lokalt. En ny viktig verksamhet är Konstfrämjandet Kraft i 
Katrineholm som utvecklar metoder för att sprida samtidskonsten i regionen.  

 
 
Diverse förslag till ändringar 
  
Sid 5.  
Rubriken ”Kultur – konsten, människan och samhället” bör stå fritt utan ordet ”Kultur”.   
Vi ställer oss frågande till att ”konsten är beroende av att människor skapar och upplever”. 
Förslag på ändring: ”Konsten blir till av människor som skapar och upplever”. Konsten är en 
del i att vara människa.  
Behöver samhället människor för utveckling, delaktighet och skapande eller är det kultur 
som samhället behöver? Förslag på ändring: Samhället behöver kultur för utveckling, 
delaktighet och skapande.  
 
Sid 6.  
Följande text bör ses över. Vad menas? ”De tre kulturstrategiska inriktningarna – konsten, 
människan och samhället - knyter an till nationella och regionala mål, målbeskrivningar och 
kulturens förutsättningar i Sörmland, vilket är en grund för utvecklingsområdena i 
Sörmland.”  
Vi önskar också genomgående en tydlighet och stringens. Förslag på ändringar:   
Konsten – kreativitet, bildning och utveckling   
• Konsten är en förutsättning för ger den fria människan rätt att uttrycka sig, bära och föra 
berättelser vidare   
• Konsten uttrycker människans livsvillkor, möten och gemensamhet gemenskap  
• Konsten har dimensioner som innefattar lek, förverkligande och påverkan   
• Konsten behöver kräver tillit och förutsättningar från människa och samhälle   
• Konsten kan bidrar till likvärdighet, innovation och nyfikenhet   
  
Sid 8.  
Regionens vision, målbild och ambitioner  
Målbild Här saknar vi klimatutmaningar och hållbarhet som ett mål.  
Alla punkter under rubriken Ambitioner bör vara Målbilder. Vi kan inte ha en ambition att 
”säkerställa barns och ungas delaktighet, deltagande och tillgänglighet avseende kultur och 
konst”. Detta är ett nationellt kulturpolitiskt mål – att: ”särskilt uppmärksamma barns och 
ungas rätt till kultur”.   
 
Sid 10.  
Kulturrådets prioriteringsgrunder  
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda 
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig 
huvudman, så kallade ”fria aktörer”.  
Utan länets fria aktörer avstannar det kulturella flödet samt det kulturella ekosystemet i 
länet. Om de fria aktörerna inte namnges bör de i alla fall anges i antal.  
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Sid 12.  
Kultursamverkansmodellen  
Katrineholms kommun anser att regionen inte använder samverkansmodellen fullt ut för 
att inkludera fria aktörer. Det borde vara regionens intresse att gynna en långsiktig trygghet 
och ett hållbart kulturellt ekosystem för att ge kulturen den växtkraft som beskrivs i 
kulturplanens inledning.  
Man kan inte förlita sig enbart på ”eldsjälar”, de kommer inte att orka arbeta ideellt i all 
evighet. Fria aktörer riskerar att flytta härifrån till andra regioner.  
 
Sid 13.  
Civilsamhällets förutsättningar och möjligheter  
Utifrån det som skrivs i det stycket yrkar vi på att det ska utökas med, de för regionen, 
viktiga aktörerna.  
Men civilsamhället i länet består också av enskilda aktörer, och eldsjälar (önskvärt att byta 
ut detta ord, till exempelvis ”kulturbärare”) som brinner för olika konstformer och 
inriktningar. 

 
Sid 15.  
Följande text är bra formulerad men kan förtydligas. Se följande förslag:  
 
De professionella kulturskaparnas arbete, kompetens och erfarenhet är värdefulla för både 
de regionala kulturverksamheterna och för kulturlivet i stort. En mångfald i uttryck från 
både kulturinstitutioner och fria utövare skapar en större vitalitet och konstnärlig scen för 
de som tar del och är en del av kulturscenen i länet. Villkoren och förutsättningarna för 
kulturskapare att bo och verka i Sörmland behöver måste därför utvecklas och förbättras. 
Det är också en fråga om samverkan och samsyn mellan kommunal, regional och nationell 
nivå.  
   
Att vara en attraktiv plats att utgå från skapar också förutsättningar för ett ökat 
engagemang i det lokala och regionala kulturlivet, inom skola, kulturskola, fria scener och 
andra konstnärliga uppdrag. Likaså stimulerar det till att nå nya målgrupper som kan bli 
nästa generation kulturskapare. Den möjligheten behöver ska tas omhand och ansvaras för 
i Sörmland.  

 
Sid 26.  
Hemslöjdsfrämjande verksamhet  
I punktlistan för Särskilda prioriteringar 2023 – 2026: Bra formulerat. Stärka 
professionella kulturskapares villkor bör skrivas in i varje punktlista för särskilda 
prioriteringar.  
 
Sid 36.  
Sidan om Katrineholm. Följande ska fyllas på i tabellen vid nämnda rubriker:  
Replokaler musik/dans/teater eller liknande: Inferno  
Platser för kultur ej i kommunal regi: Hembygdsgårdar  
Aktiva studieförbund: Kulturens  
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Sammanslutningar nätverk av fria kulturaktörer inom scenkonst: Katrineholms 
Riksteaterförening, Katrineholmsrevyn, Teater K, DuD   
 
 
I övrigt ser Katrineholms kommun gärna att region Sörmland sammanställer en 
samrådsredogörelse gällande inkomna synpunkter. 
  

 
 
 
 
 
 
Rickard Bardun 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: Region Sörmland, akten 
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