
 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2019-09-24 1 (10) 
   

 

 

Plats och tid Hörsalen, Klturhuset Ängeln, kl. 16:00 – 17:00 
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L), 

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

Beslutande ersättare Ahmed Musse (S) 

Ersättare  Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S), Solveig Svensson (S), Jarmila Kocourkova (M), Tuula 
Styrfält (M), Anders Gölevik (C), Alma Rabei (L), Elisabet Bohm (V), Jan Åke Asp (SD) 

Övriga  
deltagande  Utredare Axel Stenbeck, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, avdelningschef Jenny Skarstedt, 

kvalitetsstrateg Elin Selig, konstansvarig Sofia Lycke 

Utses att justera Ewa Callhammar (L), Mahamed Ismaail Mahamuud (M) 
Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2019-09-25 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §36 - §44 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Cecilia Björk (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Ewa Callhammar (L) Mahamed Ismaail Mahamuud (M) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden Paragrafer §36 - §44 
Sammanträdes  
datum 2019-09-24 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-27 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-21 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 36    KULN/2019:72  041 
 

Delårsrapport 2019  
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 
augusti 2019 och överlämna denna till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden redovisar en avvikelse på + 432 tkr gentemot budget. Det positiva 
resultatet beror till stor del på vakanta tjänster inom kulturförvaltningen men också på 
besparingar som gjorts under året. 
 
Kulturnämnden har investerat för 1 587 tkr för perioden jan – aug 2019. Kulturnämnden 
avser använda hela investeringsbudgeten för 2019.   
 
Kulturnämnden kommer vid årsbokslutet att redovisa ett positivt resultat om 600 tkr för 
helåret.  
 

Ärendets handlingar 
• Delårsbokslut kulturnämnden 2019 
• Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson 
(M), Ami Rooth (MP), Carl-Johan Forss (KD) 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2019-09-24 3 (10) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 37    KULN/2019:63  004 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna dokumenthanteringsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämndens nuvarande dokumenthanteringsplan är från 2011 och behöver 
revideras.  
 
Kulturförvaltningens huvudadministratör har i samråd med jurist och kommunens 
arkivansvariga tagit fram den föreslagna dokumenthanteringsplanen. 
 
Ärendets handlingar 
• Dokumenthanteringsplan kulturnämnden 
• Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg 

 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Magnus Fransson (M) 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 38    KULN/2019:35  800 
 

Remissvar - Motion om förtydligande skyltning  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt nedanstående bedömning till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Katrineholm har inkommit med motionen Förtydligande skyltning som 
utmynnar i att Katrineholms kommun ska ta initiativ till en tydligare skyltning med 
kvarters- och gatunamn.  
 
Kulturnämndens ansvar är att besluta om namnsättning på gator, torg och andra 
allmänna platser. Nämnden ansvarar inte för skyltningen av namnen vilket gör att 
budgeten för detta inte finns hos kulturnämnden. 
 
Förslaget innebär en vällovlig ambitionsökning men också en kostnadsökning. Denna 
behöver dock behandlas i en budget som ligger utanför Kulturnämndens 
ansvarsområden. 
 
Särskilt yttrande 
Carl-Johan Fors (KD) anser att det är viktigt att det även sätts upp gatunummer på hus 
och fastigheter i kommunen. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion Förtydligande skyltning 
• Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg 

 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Johan Forss (KD), Saud Porovic (SD), 
Ewa Callhammar (L) 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 39    KULN/2019:73  800 
 

Remissvar - En god hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun  
 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar En god hälsa för alla barn och 
ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020 – 2022 till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden har mottagit en förfrågan om att lämna remissvar på det övergripande 
inriktningsdokumentet En god hälsa för barn och ungdomar i Katrineholms kommun – 
utmaningar 2020 – 2022.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg 
• Remiss En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 

2020 – 2022. 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 40    KULN/2019:75  800 
 

Remissvar -Aktivitetsplan 2020 Kulturplan Sörmland  
Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt nedanstående bedömning till 
Samkultur Sörmland för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för Sörmland och Region 
Sörmland, önskar få in eventuella synpunkter på förslag till Aktivitetsplan för 2020 inom 
Kulturplan Sörmland 2019 – 2022. Följande yttrande är Katrineholm kommuns remissvar 
på förfrågan. 
 
Ärendets handlingar 
• Remissförfrågan Aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2020 
• Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg 

 
Yttrande 
Under rubriken ”Andra gemensamma utvecklings- och bevakningsområden” vill 
Kulturnämnden i Katrineholm lägga till att det arbete som påbörjandes under 2019 med 
att fortsätta utveckla resultaten från projektet KVISK ska fortsätta även 2020. Denna 
aktivitet knyter an till det kulturpolitiska målet om att ”alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling.” 
 
Under rubriken ”Scenkonst Sörmland – Musik” (sid 5) önskar Kulturnämnden i 
Katrineholm att musikarrangemang som kommuner och andra aktörer arrangerar inom 
samma genre och/eller i samma typ av lokaler som konserterna på Sörmlandska slott 
och herresäten bör stå med i den gemensamma utbudskatalogen Musik på slott och 
herresäten. Ett exempel på detta är Julitafestivalen. 

 
 
Beslutet skickas till: 
Region Sörmland, kultur.utbildning@regionsormland.se 
Akt 
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§ 41    KULN/2018:96  800 
 

Ändring av sammanträdesdatum 2019  
Förvaltningens förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar att sammanträdet den 29 oktober ställs in. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade i december 2018 om sammanträdesdagar för 2019. Nämnden 
beslutade att sammanträde skulle hållas i oktober. Då inga ärenden finns att hantera vid 
sammanträdet i oktober föreslås sammanträdet ställas in. 
 
Beslutet skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Akt 
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§ 42       
 

Verksamhetsinformation  
Konstansavariga  Sofia Lycke informerar om konstprojekt och kommande samarbeten 
med konstnärlig utsmyckning i kommunens nya skolbyggnader. Cecilia Björk (S) framför 
Britt Marie Emanuelsons (S) fråga att att visa något ur kommunens docksamling 
permanent på Duvegården. Förvaltningen tar med sig frågan. 
 
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar om pågående händelser inom biblioteket. 
• Man arbetar med att ta fram en mediepolicy – ett stöddokument för bland annat 

inköp av medier. 
• Kontaktcenter och biblioteket är en stor del i kommunens arbete med att höja den 

digitala delaktigheten genom datorhandledning och utbildningar – kallat digidel. På 
senare tid har användarna blivit allt mer teknisk kunniga och är därför inte längre 
den tilltänkta målgruppen. Förvaltningen arbetar därför nu för att återgå till den 
ursprungliga målgruppen – människor i digitalt utanförskap. 

 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om pågående verksamhet inom konst, kultur 
och ungdomar. 
• På ungdomshuset Perrongen är det mycket folk, därför tar man numera in en extra 

resurs vid helgerna. En samverkansgrupp är tillsatt för att komma tillrätta med 
upplevd orolighet på vissa platser i kommunen där ungdomar vistas. 

• Ny förvaltningschef Rickard Bardun börjar i december. 
• Jenny Skarstedt slutar sin anställning vid årsskiftet och börjar en ny tjänst som 

kulturchef i Skövde. 
 

Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Saud Porovic 
(SD), Carl-Magnus Fransson (M), Inga Eriksson (S) 
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§ 43       
 

Övrigt  
Rune Mårtensson (S) informerar om Öl Kultur i Sköldinge som anordnar tävling i 
november. 
Solveig Svensson (S) informerar om teaterföreställning i form av dans den 4 oktober. 
Ami Rooth (MP) påpekar att flera datorer varit ut funktion i biblioteket. Vissa kommuner 
slopar förseningsavgift för biblioteksböcker, är det aktuellt även i Katrineholm. 
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar att datorerna är avstängda på grund av 
tekniskt problem utifrån GDPR, man arbetar med åtgärder. Det är ej aktuellt att slopa 
förseningsavgifterna. 
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§ 44       
 

Uppdrag om borgerlig vigsel på Kulturhuset Ängeln  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
arrangera borgerlig vigsel i Kulturhuset Ängeln. 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens sammanträde lyfter ordförande Cecilia Björk (S) ett extra ärende. 
Tillsammans med Carl-Magnus Fransson (M) önskar hon ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att arrangera borgerlig vigsel i Kulturhuset Ängeln. 
 
Beslutet skickas till:                        
 Akt 
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