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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-04 KULN/2019:36 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Ekonomi i balans 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

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.

Förvaltningens bedömning
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.



Protokollsutdrag 1 (4)

KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27

§ 55

Ekonomi i balans 2019 (KS/2019:117)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och förvaltningschefen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder på 2,6 mnkr.
2. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att nå resultatet enligt skrivelsen.
3. Vakanta administrativa tjänster tillsätts efter samråd med kommundirektören och 

ekonomi- och personalchefen.

Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek 
(L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Årets första ekonomiuppföljning kommer att redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 mars. Prognosen pekar på ett underskott om inte åtgärder vidtas. 
Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr 
under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett 
statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket vi nu fått vetskap om att de inte finns kvar i 
år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i 
år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 
mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har 
försämrats. 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden
 -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 
mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 
är +21,9 mkr.

Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av 
kommunens ekonomi är mycket osäker. Vi har kännedom att fler statliga bidrag, 
utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot 
segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också 
försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till 
arbetet med att minska segregationen.
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27

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. 

Prognos mars i mnkr
Budgeterat resultat  21,9  
Socialnämnden -30,0
Vård- och omsorgsnämnden   -7,4
Övriga nämnder     0
Prognos per februari 2019 -15,5

Kommunens ledningsgrupp är överens om att åtgärder på 20 mnkr måste vidtas av 
nämnderna exklusive vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.
Ett rimligt sätt att fördela ut besparingen är den ekonomiska ramen för respektive 
nämnd som fördelningsnyckel. Tabellen nedan visar belopp per nämnd:

Summorna (andel av totalram)  

Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen
                  
1,6    

Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen
                  
1,0    

Kulturnämnden
                  
0,6    

Service- och tekniknämnden
                  
1,7    

Viadidaktnämnden
                  
1,0    

Bildningsnämnden*
                
14,1    

 
                
20,0    

* Köpa ut datorer, investeringsmedel 8 mkr istället för 
drift  

  

Med dessa åtgärder och med den kännedom som finns idag bör kommunen klara sin 
ekonomi under 2019.

Åtgärder för att kommunen ska klara resultatet  
Budgeterat resultat                 21,9    
Socialnämnden -              30,0    
Vård- och omsorgsnämnden -                 7,4    
Övriga nämnder                     -      
Befarat resultat mars 2019 -              15,5    
Nämndernas besparing                 20,0    
Resultat inkl besparingar                   4,5    
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27

Kommunen har avsatt reserver för framtida behov enligt nedanstående tabell

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-19

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Nicklas 
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), 
Jesper Ek (L), Lars Härnström (M), Thomas Selig (V), Marie-Louise Karlsson (S) 
samt kommundirektören Sari Eriksson.

Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Tony 
Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), att ärendet ska återremiss för kompletterande av 
konkreta förslag från nämnderna med konsekvensanalys för personal och 
måluppfyllelse.

Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett 
särskilt yttrande till protokollet.
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholt (KD) framför till 
kommunstyrelsen att de önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet. Lars 
Härnström (M) yrkar på avslag av detta. 

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning. Han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras 
idag eller återemitteras. Beslutar styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att 
ställa proposition på kommunledningsförvaltningens förslag. Slutligen avser han att 
ställa proposition på respektive särskilda yttrande. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras i enlighet med Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner att 
ärendet ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta. 
Han ställer sedan proposition på om Nicklas Adamsson (MP) ska få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. 

Övriga reserver för framtida behov  
Integrationsfonden 31,9
Resultatutjämningsreserv (RUR) 17,0
Omställningskostnader 4,4
Framtida reserver 53,3
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27

Slutligen ställer han proposition på om Thomas Selig (V) med flera ska få foga ett 
särskilt yttrande till protokollet och finner att styrelsen avslår detta.
_________________

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltninge
Akten 
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Reservation angående Ekonomii balans 2019

Årets första ekonomiuppföljning pekar på att 201-9 års bokslut slutar i ett underskott om

Socialdemokraternas och Moderaternas budget genomförs. Av den anledningen presenterar

kommundirektören förslag för att nå en ekonomi i balans under 201-9. Det är kommunstyrelsens

uppgift att ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet.

Vid tidigare tillfällen (2OL2l i motsvarande ekonomiska situation har nämnderna uppmanats ta fram
sparförslag som redovisats med konsekvensbeskrivningar inför beslut i kommunstyrelsen. Vi anser

att detta är en mer korrekt hantering av ett sådant ärende.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet på

återremiss för att förslaget ska kompletteras med konkreta förslag från nämnderna kompletterade
med konsekvensanalyser för personal och måluppfyllelse.

Då vårt yrkande om återremiss avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet samt även

mot beslutet isin helhet.

Katrineholm 27 mars 2Ot9

rF redri n, Centerpartiet Jesper Ek, Liberalerna

Joha Frondelius, Kristdemokraterna
Y'-'4'/rt4
Toffy Rosenda hl, Vä nstbrpa rtiet

E
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KATRINEHOLM

Särskilt yttrande KS 20190327, DNR KS/2019:l 17-040

Arende Ekonomi i balans

Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun motsätter sig beslutet i ärendet. Eftersom vi endast
innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka avslag och reservera oss. Vi önska dock
genom detta särskilda yttrande och nedanstående motivering framftira att vi inte står bakom
beslutet:

Årets forsta ekonomiuppftljning pekar på att2019 års bokslut slutar i ett underskott om
Socialdemokraternas och Moderaternas budget genomftirs. Av den anledningen presenterar
kommundirektören ftirslag ftjr att nå en ekonomi i balans under 2019. Det är
kommunstyrelsens uppgift att ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet.

Vid tidigare till{iillen (2012) i motsvarande ekonomiska situation har nämnderna uppmanats
tafram sparförslag som redovisats med konsekvensbeskrivningar infor beslut i
kommunstyrelsen. Vi anser att detta är en mer korrekt hantering av ett sådant ärende.

Vi önskar se att ärende tas tillbaka fiir att komplettering med konkreta ftrslag från
nämnderna kompletterade med konsekvensanalyser for personal och målupp$llelse.

För Mitl-öpartiet de gröna i Katrineholms kommun

20190329

Nicklas Adamsson

T 7/4



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-10 KULN/2018:95 - 801 
Ung, kultur och fritid 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-573 99 

www.katrineholm.se E-post: Jenny.Skarstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jenny Skarstedt 

Förslag till beslut avseende Projektbidrag 

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Riksteaterförening har ansökt om Särskilt kulturstöd om 220 000 kr. 
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.

Ärendebeskrivning
Katrineholms Riksteaterförening har ansökt 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).

Förvaltningens bedömning
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.



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-11 KULN/2019:39 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Namnsättning 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta 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



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-11 KULN/2019:39 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

 

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Detsamma gäller för 
Stadsmiljögruppen som haft möjligheter att yttra sig via e-post då ärendet inkom 2019-
04-09 och det från samhällbyggnadsförvaltningens sida uttryckts önskemål om en 
snabb handläggning.. 

Ärendets handlingar
Skrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen
Kartbilaga



1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-04-09

C:\Windows\TEMP\w1xrd5xh.kvx\xjp1412b.2pr.docx
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-571 96  0150-570 00 VX
641 80   Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: erik.bjelmrot@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Erik Bjelmrot, Avdelningschef

Namnsättning av nya bostadsområden samt vägar
Förlag till nämnsättning av fyra nya bostadsområden samt tre vägar har tagits fram.

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. 

Valet av namn har skett enligt den policy som antogs av Kultur- och Turismnämnden 
3 december 2014.  

Karta med aktuella gator samt namnförslag bifogas.

Erik Bjelmrot
Avdelningschef Plan och Bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
 



Förslag till namnsättning av nya 
områden
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TrolldalRidskolan
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Ragnars gärde
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Mandelvägen
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Ridskolan

Ryttarvägen



Sköldinge

Sköldingevägen

Sköldinge

Valla



Valla

Katrineholmsvägen

Katrineholmsvägens 
fortsättning (redan 
namnsatt)

Valla



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-10 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

Ung, kultur och fritid 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-573 99 

www.katrineholm.se E-post: Jenny.Skarstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jenny Skarstedt 

Information avseende nybildade Insamlingsstiftelsen 
Fogelstad samt beslut om kommunal ledamot 

Förvaltningens förslag till beslut
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.

Ärendebeskrivning
Med avsikt att fortsätta det arbete som Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 

initierade bildas nu en stiftelse samt en vänförening. Stiftelsens uppdrag är att samla in 

pengar samt förvalta en eventuell fastighet. Vänföreningens uppdrag är att göra 

verksamhet samt söka externa medel för att bedriva projekt och verksamhet i 

Fogelstads anda. Arbetet sker i nära samarbete med den redan etablerade 

Fogelstadföreningen.



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-04-10 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

Ung, kultur och fritid 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-573 99 

www.katrineholm.se E-post: Jenny.Skarstedt@katrineholm.se 

I stiftelsens styrelse önskar initiativtagarna att en kommunal representant ingår och de 

har uttryckt att de inledningsvis kommer att behöva Kulturförvaltningens kontaktnät. 

Framgent kan en annan kommunal representant ingå i styrelsen.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det vore lämpligt med en representant från förvaltningen 

och har diskuterat förhållningssätt vid eventuella jävsituationer. T ex om 

vänföreningen skulle söka kommunala medel som handläggs av Avdelningschef och 

menar att det kommer hanteras så att det inte kommer att bli ett hinder. Förvaltningen 

ser därför gärna att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Delegationsordning 2018 - 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta 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. 
 
Delegationen omfattar 
allmän förvaltning
personaladministrativa ärenden
arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor
ekonomiadministrativa ärenden
biblioteksverksamhet med media inköp
allmän kultur
ung, kultur och fritid med fritidsgårdsverksamhet

Anmälan av delegationsbeslut ska göras regelbundet till nämnden

För vidare delegation beslutar förvaltningschefen att angivna befattningshavare kan 
besluta på förvaltningschefens vägnar inom följande ärendegrupper:

Biblioteksfrågor Anna-Karin Sjökvist
- övergripande
- personal administrativa ärenden
- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor

Huvudbibliotek Lisa Harlin

Skolbibliotek Janette Widh
- inköp media

Bibliotek Marie Gustafsson
- inköp media
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KUL-avdelningen Jenny Skarstedt
- övergripande
- personaladministrativa ärenden
- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor
- kulturfrågor

Konstenheten Sofia Lycke

Ung, kultur och fritid Charlotta Lockwall
- fritidsgårdsverksamhet

Redaktionen Camilla Lindgren

Delegationsbeslut anmäls regelbundet och löpande till förvaltningschefen av 
respektive befattningshavare.
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Delegationsrapport Föreningsbidrag 2019 
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande 
delegation.

Grundbidrag   2019  
Sökt Beviljats

Aqab och Codka 6000 2500
Bie biennal 15 000 3000
Bie Brunns vänner 3 000 2 000
DAWA 15 200 2 000***
Eritreanska Föreningen i Katrineholm 165 220 Avslag*
Husmodersföreningen Aktiva kvinnor i K-holm 15 000 2000
Hot House Jazz och Blues 20 000 2 000
Katrineholms Arbetararkiv 10 000 2000
K-holms Kammarkör 97 000 8 000
Katrineholms kammarmusikförening 7 943 2 500
K-holms Språk- och kulturklubb 5 000 2 000
KIKK 10 000 5 000
Konststudieklubben 30 705 5 000
Kullbergska Kören Ospec. 2000
Kulturföreningen Fogelstad 40 000 5 000
Musikens Hus Akademien 26 450 12 000
Sällskapet Visans Vänner i Katrineholm 12 366 2 000
Teater K 10 500 4 000
V Sörmlands Konstförening 3 000 5 000**
V Sörmlands Kultur-och Guideförening 2000 2000***
Vokalensemblen Jang Voises 3 900 2 000

*Samtliga avslag för 2018 beror på att man sökt för poster som inte omfattas av grundbidraget. 
I vissa fall har man förutom det inte heller uppgivit en summa. 

** Föreningen Västra Södermanland Konstförening har ansökt om bidrag för fortbildning för 
2019 om 3 000 kr. Grundbidraget avser stöd för den grundläggande föreningsverksamheten och 
baseras på redovisade kostnader för dessa ändamål enligt senaste bokslut. Det beviljade 
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bidraget baseras därför på summan för administration i bokslutet. För att söka 
fortbildningskostnader hänvisas till andra bidragsformer enligt nedan.

***Saknar något dokument och har fått beslut om bidrag utgår i mars förutsatt att dokumentet 
inkommit innan dess.

Samtliga som sökt för arrangemang och evenemang i Grundbidragsansökan har fått avslag för 
den delen och fått följande skrivning i beslutet:
”För kostnader som avser arrangemang där biljettintäkter är en del av budgeten kan bidraget 
Arrangemangsgaranti sökas och för arrangemang som är av mer omfattande kulturell karaktär 
kan bidraget Projektbidrag sökas.”

Beslutet skickas till:


