
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2018-02-20  1 
  

 
 

Plats och tid  Perrongen, Östermalmsgatan 2 Katrineholm, kl. 16:00 – 18:00 
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Stefan Blomkvist (S), Solbritt Eriksson (S), Jarmo 
Erkinmikko (S), Marianne Tronelius (S), Anita Johansson (V), Saud Porovic (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Inga Eriksson (S), Alma Rabei (L) 

 

Ersättare  Rune Mårtensson (S), Martin Alm (S), Mariam Yassin Mahi (S), Ami Rooth (MP), Carl-
Johan Forss (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Per-Olof Millberg, avdelningschef Jenny 

Skarstedt 
 

Utses att justera Carl-Magnus Fransson och Ewa Callhammar  
 

Justeringens  
plats och tid Ängeln 2018-03-05 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §16 
Emma Fälth 

Ordförande ………………………………… 
 Cecilia Björk 
Justerande ………………………………… 

Carl-Magnus Fransson 
………………………………… 
Ewa Callhammar 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §1 - §16 
 

Sammanträdes  
datum 2018-02-20 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-06 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-03-28 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

Välkomnande av ny ledamot  
Ordförande Cecilia Björk (S) hälsar Ewa Callhammar (L), ny ledamot och tillika 2:e 
vice ordförande, välkommen till nämnden. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

TEMA - Jakten på Jack  
Bibliotekarie Jeanette Wigh informerar om språk- och kunskapsutvecklande projektet 
Jakten på Jack. 
Syftet med projektet var att integrera många olika uttrycksformer, arbetsformer och 
ämnen inom ramen för ett gemensamt och tematiskt arbete kring böckerna om Jakten 
på Jack av Martin Olczak och Anna Sandler. Eleverna har fått utveckla sina 
kunskaper om både språk och innehåll och målet var att alla elever skulle utöka sin 
språkliga repertoar och samtidigt som de inhämtade kunskaper i olika ämnen. 
 
Arbetet startade med en kort inspirerande film om böckerna samt en 
författarpresentation som genomfördes av skolbibliotekarien. Klasserna gjorde sedan 
tankekartor över vad de visste om Stockholm. Parallellt med läsningen av böckerna 
involverades bland annat arbete inom flera ämnen som knyter an till innehållet. I 
klasserna arbetade de med bland annat med kartkunskap, skala och kompass (Sverige- 
Stockholm- Katrineholm). Ord och begrepp från böckerna togs upp och diskuterades, 
bland annat synonymer, betydelse och ordklasser. De pratade om naturväsen och fick 
måla sina egna (i böckerna förekommer bland annat drakar, tomtar, troll, älvor, jättar, 
häxor, vålnader, sjöodjur, dvärgar, svartalver, spöken, vättar, havsmonster, varulvar, 
vampyrer, vittror och pysslingar). De fick även lära sig mer om häxor och 
häxbränning. De läste dessutom om bland annat Regalskeppet Vasa. 
 
Författaren Martin Olczak gjorde ett besök i skolan och pratade med alla tre klasserna 
i en storsamling. Han berättade om sitt arbete som författare och hur viktigt det är 
med fantasi. Tillsammans med barnen skapade han berättelse där Jack flyttar till 
Katrineholm och upptäcker att lärarna på Nyhemsskolan är vampyrer.  
 
Projektet avslutades med att klasserna gjorde varsin resa till Stockholm där eleverna 
fick uppleva miljöerna från boken i verkligheten. Där ingick bland annat en guidning 
av en museipedagog på Vasamuseet samt en guidad vandring i Gamla Stan. På 
Vasamuseet fick eleverna veta mer om skeppets historia och om människorna 
ombord. I Gamla Stan visade en bibliotekarie från Stockholm platser som är viktiga i 
böckerna, bland annat platsen där huvudkaraktärens moster Betty har sin 
brödrostverkstad och statyn av Sankt Göran och draken och Storkyrkan.  
 
Eleverna fick sedan skriva egna berättelser om besöket i Stockholm där de använde 
sig av bilder de tog själva under resan. Många elever hade aldrig varit i Stockholm 
tidigare och resan gav en ytterligare dimension till läsningen. Deras arbete 
presenterades sen för föräldrar.  
Under projektets gång har det varit ett stort sug efter alla böcker Martin Olczak har 
skrivit och flera elever har redan läst alla utgivna böcker i de två efterföljande 
serierna om Jack. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Stefan Blomkvist (S), Carl-Magnus Fransson 
(M), Anita Johansson (V), Carl- Johan Forss (KD) och Cecilia Björk (S). 
___________________   

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

Kulturnämndens interkontrollrapport 2017  
(KULN/2018:11)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2017 samt överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje 
nämnd se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.  
 
Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband 
med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Intern kontrollplan antogs av kultur- och turismnämnden 2017-02-24 § 4.  
 
Inom kontrollen av larmrutiner så har förvaltningen brustit i larmövningar då inga 
sådana genomförts. Under 2018 kommer rutiner att tas fram för att larmövningarna 
ska genomföras. 
 
Den åtgärdsplan gällande hot och våld som planerades för 2017 har färdigställts. 
Under 2017 aktualiserade Arbetsmiljöverket hot och våld på bibliotek. Deras besök 
på biblioteket resulterade i ett intensifierat arbete med planen som också godkänts av 
verket. 
 
Gällande förvaltningens betalkort saknas underlag för betalningar i de fall då 
förvaltningen har ett löpande abonnemang hos vissa leverantörer. Leverantörerna 
kommer att kontaktas för att lämna underlag som kan knytas till löpande 
abonnemang. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2018-01-30 
• Kulturnämnden interkontrollrapport 2017 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Kulturnämndens internkontrollplan 2018  (KULN/2018:10)  
Kulturnämnden beslut 
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2018 enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturförvaltningen har utarbetat en intern kontrollplan för kulturnämndens 
ansvarsområden. 
 
I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern 
kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom 
det egna området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, 
rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.  
 
Den intern kontrollplanen ses över en gång per år. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2018-01-30 
• Kulturnämndens internkontrollplan 2018 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Årsredovisning 2017 - kulturnämnden  (KULN/2018:20)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner årsredovisningen med kommentar och bokslut för år 2017, 
där prognosen för det ekonomiska resultatet är minus 236 000 kronor samt 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2017 har upprättats av 
kulturförvaltningen. 
 
Efter beslut kommer årsredovisningen att redovisas under beteckningen 
kulturnämndens handling nr 1/ 2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-02 
• Årsredovisning 2017 - kulturnämnden 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anita Johansson 
(V), Alma Rabei (L) och Inga Eriksson (S). 
 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Överflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 2018  
(KULN/2018:12)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om en överflyttning av 
från år 2017 till 2018 års investeringsbudget med 2 621 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beviljades 3 425 000 kronor i investeringsmedel för budgetåret 2017.  
 
Under året har kulturnämnden investerat i:  
• Konstinköp 299 000 kronor  
• Konstnärlig gestaltning 828 000 kronor 
• Investeringar Kulturhuset och Perrongen 252 000 kronor 
• RFID skolbibliotek, 496 000 kronor 
• Mer Öppet bibliotek 152 000 kronor  
 
Konstnärlig gestaltning är ett projekt som pågår över flera år och består av flera 
delprojekt. 
Under våren 2018 kommer Niklas Mularis verk i Talltullen att färdigställas. Två 
litterära bänkar kommer att placeras ut under året. Den första bänken invigs 9 juni 
och tillägnas Ragnar Thoursie. Arbetet med gestaltning av shared space påbörjas 
under året. 
Ny RFID utrustning till skolbiblioteken är upphandlad och projektet kommer att 
avslutas under 2018. Då har samtliga skolbibliotek samt filialen i Sköldinge 
låneautomater.  
Investeringar på Perrongen och Kulturhuset Ängeln har ännu inte avslutats. 
 
Arbetet med att införa KOHA är påbörjade men har ännu inte haft några kostnader 
som belastat investeringsbudgeten. 
 
Bygget av en Black Box fördyrades varför projektet inte startade förrän under oktober 
månad 2017. Arbetet med upphandling av utrustning till lokalen har påbörjats 2018-
01-29. Investeringarna i Perrongens ljus och ljus är kopplade till utrustningen i 
teaterlokalen.  
 
Kulturförvaltningen äskar överflyttning från år 2017 till 2018 års investeringsbudget 
med 2 621 000 kronor. 
 
Kulturnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan 
angivna investeringar till 2018 års budget. 
 
• Konstnärlig gestaltning – 320 000 kronor 
• RFID utrustning skolbibliotek – 251 000 kronor 
• Investeringar – 352 000 kronor 
• Black Box – 600 000 kronor 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Perrongen ljud och ljus 300 000 kronor 
• Mer Öppet 148 000 kronor 
• KOHA 650 000 kronor 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen, daterad 2018-01-30 
• Sammanställning begäran om ombudgetering 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Avveckling av Bygghyttan  (KULN/2018:19)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att avveckla Bygghyttan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygghyttan vid Lokstallet startade sin verksamhet som en del i ett projekt i 
samverkan med Duveholmsgymnasiet. Gymnasiet sökte arbetsplatsbelagd praktik och 
genom inrättande av Bygghyttan skapades möjligheter till en sådan praktik. 
 
Verksamheten startade augusti 2009 med handledare på plats och från september med 
fem medarbetare i arbetsmarknadsåtgärden Fas 3.  
 
Utgångspunkten för Bygghyttans arbete var att renovera och i ett par fall även 
nytillverka portar till stallplatserna. Vidare har under åren fokuserats på att renovera 
samtliga fönster. Utöver det har Bygghyttan gått vidare med renovering av 
vändskivan, tagit aktiv del i delar av skötseln av utemiljöerna. Under det senaste året 
har Bygghyttan medverkat vid rivning av stallarna 9-13 inför bygget av teaterlokal 
samt renoverat stallplatserna 7-8. Bygghyttan har också varit behjälplig när det gäller 
praktiskt arbete vid utställningsbyggen och montering vilket minskat behovet av att 
anlita utomstående. 
 
Renoveringarna har kunnat genomföras med stöd av Länsstyrelsen, 1,5 miljoner 
kronor under tiden 2009- 2011 och med länsmuseets program ”Katrineholms 
lokstation - antikvarisk förundersökning och projektering”. 
 
Under de senaste åren har Bygghyttan varit bemannat med en arbetsledare/handledare 
samt tre medarbetare inom ramen för Fas 3. Två av dess medarbetare har varit knutna 
till projektet sedan 2009, den tredje sedan 2012.  
 
Sedan 2017-09-01 har två av dessa fas-3 tjänster omvandlats till extra tjänster medan 
den kvarvarande fas-3 tjänsten avslutas 2018-01-31. 
 
Arbetsledaren/handledaren har till 50 procent finansierats inom ramen för 
kulturnämndens budget och 50 procent genom det handledararvode som utgått för 
Fas-3 tjänsterna. I och med att det nu rör sig om extratjänster så har förutsättningarna 
försvunnit gällande finansieringen av delar av handledartjänsten.  
 
För 2017 går verksamheten vid Bygghyttan med 140 000 kronor i underskott och för 
2018 uppgår det budgeterade underskottet till 318 000 kronor. Med anledning av 
detta föreslås att Bygghyttan avvecklas. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-01 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Johan Forss 
(KD) och Ami Rooth (MP). 
 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020  
(KULN/2017:20)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till Biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och landsting efter den 1 
januari 2005 anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
 
Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2014-06-16, 
kommunstyrelsens handling nr, 25/2014.  
 
Kultur- och turismnämndens presidium beslutade i december 2016 att förlänga 
giltighetstiden till och med 2017. 
 
Under 2017 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare. 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer kulturförvaltningen att publicera en 
populärversion av styrdokumentet. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-02 
• Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S). 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10 

Förslag på ytor för muraler i Katrineholms kommun  
(KULN/2018:13)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar anta rapporten Förslag till ytor för muraler i Katrineholms 
kommun som ett inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med muraler med 
tillägget att vissa av de föreslagna ytorna kan vara mer aktuella än andra. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter den uppmärksammade och uppskattade muralmålningen på Bondegatan gavs 
Kulturförvaltningen i uppdrag att hitta nya platser för fler muralmålningar. Rapporten 
visar på platser, både i centralorten samt kransorter, lämpade för muraler och visar 
också olika typer av målningar och tekniker som kan vara aktuella eller ses som 
inspiration för det fortsatta arbetet. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-02 
• Förslag till ytor för muraler i Katrineholms kommun 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ami Rooth (MP), 
Anita Johansson (V), Ewa Callhammar (L) och Carl-Johan Forss (KD).  
 
Under överläggningen framkommer önskemål om att även inkludera vattentornet i 
Katrineholm i förslaget.  
 
Yrkanden 
Cecilia Björk (S) yrkar tillägg i beslutet med att vissa av de föreslagna ytorna kan 
vara mer aktuella än andra.  
 
Beslutsgång 
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med Cecilia Björks (S) 
tilläggsyrkande finner ordföranden att nämnden bifaller desamma. 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Bidrag till Särskilt kulturstöd och hyresbidrag  
(KULN/2018:14)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja ansökningarna för Särskilt kulturstöd samt 
Hyresbidrag enligt nedan redovisat förslag. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Ewa 
Callhammar (L) med instämmande av Alma Rabei (L) och Saud Porovic (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
För de föreningar vars ansökan överstiger 80 000 kronor fattar nämnden beslut. Vilka 
föreningar det avser ses i tabell nedan. 
 
Särskilt kulturstöd Sökt 2018 Förslag 
Förening   
DuD, kulturbidrag Ej angivet 310 000 kronor 
Katrineholms musikkår Ej angivet 100 000 kronor 
Katrineholms 
Teaterförening 

220 000 kronor 180 000 kronor 

Katrineholms 
Symfoniorkester 

100 000 kronor 100 000 kronor 

   
Hyresbidrag Sökt 2018 Förslag 
Förening   
DuD Teater K  325 172 kronor 
Islamiska föreningen 235 000 kronor 220 000 kronor 
Romano Merako Ej angivet 93 144 kronor 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-02 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar 
(L), Carl-Johan Forss (KD), Solbritt Eriksson (S), Ami Rooth (MP) och Rune 
Mårtensson (S). 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Yrkanden 
Ewa Callhammar (L) yrkar avslag till Islamiska föreningens ansökan om hyresbidrag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först beslut om kulturstöd under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer hon proposition på vart och ett av förslagen till hyresbidrag. 
Hon finner att nämnden beslutar att bifalla hyresbidraget till DuD teater K. 
 
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Ewa Callhammars (L) 
yrkande om avslag på ansökan till Islamiska föreningen finner ordföranden att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 
Vidare finner ordföranden att nämnden beslutar att bifalla hyresbidraget till Romano 
Merako. 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Redovisning av delegationsbeslut Konstinköp  
(KULN/2018:15)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut avseende konstinköp till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande 
delegation. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen, daterad 2018-02-02 
• Redovisning av delegationsbeslut konstinköp 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Redovisning av delegationsbeslut föreningsbidrag  
(KULN/2018:16)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Grundbidrag    2018   

 

Sökt Beviljats 

Bie biennal 10000 3000 

Bie Brunns vänner 3 000 3 000 

Husmodersföreningen Aktiva kvinnor i K-holm 15 000 3 000 

Katrineholms Filmstudio   Avslag* 

Katrineholms Kammarkör 28 000 6 000 

Katrineholms Rund-Radio 5 000 Avslag* 

Katrineholms kammarmusikförening 7 800 3 000 

Katrineholmsrevyn 66 900 4 000 

Katrineholms Språk- och kulturklubb 5 000 2 500 

KIKK 10 000 5 000 

Konststudieklubben 31 600 4 500 

Kullbergska Kören   Avslag* 

Kulturföreningen Fogelstad 15 000 5 000 

Musikens Hus Akademien 26 450 12 000 

Sällskapet Visans Vänner i Katrineholm 4 837 2 500 

Sällskapet Ragnar Thoursies vänner 10 000 4 000 

Teater K 8 000 5 000 

V Sörmlands Konstförening 3 000 3 000 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Verdandis Folkdanslag 2 000 Avslag* 

Vokalensemblen Jang Voises 4 700 2 000 

Drustvo Kham 

 

Avslag* 

Eritreanska Föreningen 165 220 2 000 

Eritreaners Integration och framtid 125 000 3 000 

Eritreanska kvinnor i Katrineholm 12500 Avslag* 

Somaliska institutet för demokratiska alternativ 

 

Avslag* 

Svensk-Somalisk Kultur-och Musikförening 3875 2 000 

Somaliska föreningen för integration, sport och 
kultur 74400 Avslag* 

Romano Merako   Avslag* 

 
*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. 
 
 

Hyresbidrag 2018   

 

Sökt Beviljats 

Föreningen KIKK, hyra konstmagasinet   25 260 24 000 

IFFI - Projektbidragsansökan - hyresbidrag 12000 12000 

Somalisk fören för integration, kultur  74 400 74 400 

 
Särskilt kulturstöd    2018   

 

Sökt Beviljats 

KIKK, Konstnärer i Katrineholms kommun 25 764 15 000 

Midsommarfirande vid Djulö   30 000 

Katrineholms Scoutkår - Valborgsfirande   30 000 

 
___________________ 
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§ 14 

Verksamhetsinformation  
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om att Perrongen har provat nattfotboll i 
fyra veckor varje fredag och lördag mellan kl 22:00 – 00:00. Nu på lördag är det 
endast för tjejer då antalet tjejer är lågt i jämförelse med antalet killar som spelat. 
 
Hon informerar även om två utbyten från Perrongens sida, ett med Makedonien, 
Portugal och Danmark samt filmlägret tillsammans med Danmark.  
 
Tre offentliga konstvandringar är bokade med skolelever från högstadiet samt att 
black - boxen eventuellt kan komma att hyras ut mellan den 1-3 maj.  
 
Förvaltningschef Per- Olof Millberg informerar bland annat om Meröppet och att 
konstverket i Talltullen av Niklas Mulari kommer att invigas i maj – juni 2018. 
 
Vidare informeras om det ministerbesök förvaltningen hade i veckan av 
kulturministern Alice Bah Kuhnke. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Stefan Blomkvist (S), Cecilia Björk (S), Anita 
Johansson (V), Ami Rooth (MP) och Carl- Johan Forss (KD). 
___________________ 
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§ 15 

Uppdrag - Konstinköp  
Vid dagens sammanträde ges förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i april 
återkomma med förslag på hur de avsatta medlen för konstinköp kan disponeras på ett 
nytt sätt. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Ewa Callhammar (L) 
med instämmande av Alma Rabei (L). 
 
Yrkanden 
Cecilia Björk (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till sammanträdet i april 
återkomma med förslag på hur de avsatta medlen för konstinköp kan disponeras på ett 
nytt sätt. 
 
Ewa Callhammar (L) yrkar tillägg med att medlen ska disponeras för offentlig 
utomhuskonst. 
 
Beslutsgång 
Vid ställd proposition på Cecilia Björks (S) förslag till beslut finner ordföranden att 
nämnden bifaller detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Ewa Callhammars (L) tilläggsyrkande finner ordföranden att 
nämnden avslår detsamma. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2018-02-20   21 
 
§ 16 

Uppdrag - Säkerhetsfrågor  
Vid dagens sammanträde ges nämnden i uppdrag att till sammanträdet i april ge en 
samlad redovisning över hur förvaltningen har arbetat med och planerar att arbeta 
med säkerhetsfrågor, särskilt i samband med höstens val. 
___________________ 
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