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Plats och tid  Ungkulturhuset Perrongen, Östermalmgatan 2, kl. 15:00-17:00  
 

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 Tuula Styrfält (M), Alma Rabei (L),  

 

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

 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Per-Olof Millberg, utredare Axel Stenbeck, bibliotekschef Hanna 

Rasmussen, avdelningschef Jenny Skarstedt 
 

Utses att justera Stefan Blomkvist (S) Anita Johansson (V) 
 

Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2018-12-21 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §41 - §46 
Axel Stenbeck 

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

………………………………… 
Stefan Blomkvist (S) 

………………………………… 
Anita Johansson (V) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §41 - §46 
 

Sammanträdes  
datum 2018-12-11 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-12-21 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-01-14 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

Revidering av bidragsregler  (KULN/2018:100)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av bidragsregler. 
De nya reglerna börjar gälla 2019-01-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturförvaltningen har reviderat reglerna för bidrag. 
 
Ärendets handlingar 
• Revidering av bidragsregler 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L) och 
Saud Porovic (SD) 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 42 

Samverkansorganisation mellan vård- och 
omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen  
(KULN/2018:99)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens förslag på hur 
samverkansorganisationen ska utformas och formaliseras med funktioner och ansvar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen (tidigare 
kultur- och turismförvaltningen) har genom åren skett i olika hög utsträckning och 
berört olika verksamheter och målgrupper. Mycket bra verksamhet med bra kvalitet 
har utförts, men samverkan har till viss del varit sporadisk och i vissa delar varit 
beroende av enskilda eldsjälars engagemang och relationer.  
 
I mars 2018 möttes representanter från båda förvaltningarna för att resonera om 
samverkan och möjliga samarbeten, vilket ledde till att en gemensam workshop 
genomfördes i maj 2018. I workshopen var alla verksamhetsperspektiv från båda 
förvaltningarna representerade. Workshopen resulterade i att ett uppdrag 
formulerades och att en arbetsgrupp utsågs.  
 
Uppdraget var att utforma ett förslag på samverkansorganisation som långsiktigt, 
stabilt och likvärdigt bidrar till att förvaltningarnas gemensamma målgrupper erbjuds 
en bred och anpassad kulturell verksamhet. Förslaget skulle innehålla perspektiven 
ekonomi, funktioner, ansvar, uppföljning och utveckling.  
 
Arbetsgruppen presenterade för uppdragsgivarna, till lika förvaltningscheferna, den 
15 oktober 2018. Förvaltningscheferna ställer sig bakom förslaget.  
 

Ärendets handlingar 
• Samverkansorganisation mellan vård- och omsorgsförvaltningen och 

kulturförvaltningen 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Saud Porovic (SD) 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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§ 43 

Samverkansorganisation mellan bildningsförvaltningen 
och kulturförvaltningen  (KULN/2018:101)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens förslag på hur organisationen 
ska utformas och vilka funktioner som ska ingå. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2016 formulerades ett gemensamt ordförandeuppdrag av bildningsnämndens och 
kultur- och turismnämndens (nuvarande kulturnämnden) ordföranden att 
Katrineholms bibliotek och förskolorna inom bildningsförvaltningen skulle ta fram en 
formell samverkansmodell i liknande anda som den mellan Katrineholms bibliotek 
och grundskolorna inom bildningsförvaltningen.  
Det första steget i processen var att en inventering av förskolornas behov och 
önskningar gjordes. Samtliga förskolor deltog. Utifrån den inventeringen har en 
organisation med funktioner, ansvar och verksamhet mejslats fram i samråd mellan 
verksamhetschef för förskolan och bibliotekschef i samråd med samtliga 
förskolechefer. 

Ärendets handlingar 
• Samverkansorganisation mellan bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen 
 
Överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Ami Rooth (MP) 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden 
Akt 
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§ 44 

Revidering av delegationsordning  (KULN/2018:97)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsordningen. 
 
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.  
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 45 

Sammanträdesdatum 2019  (KULN/2018:96)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden sammanträder 7 gånger per år. Ärendena bereds i 
nämndberedning 14 dagar innan varje nämndsmöte. Beredningen består av 
ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande tillsammans med 
förvaltningsledningen. 
 
Vid budgetprocessen deltar representanter från övriga partier. 
 
Protokollet ska vara justeras senast tisdagen två veckor efter sammanträdet. 
 
Nämndsammanträden kl 16.00 Ärenden 
Tisdagen den 26 februari Budget 2019, årsredovisning 2018, internkontroll 2018 
Tisdagen den 23 april  
Tisdagen 11 juni Kulturstipendier, studieresa 
Tisdag den 27 augusti Övergripande plan med budget 2020 
Tisdag den 24 september Delårsrapport 2019 
Tisdag den 29 oktober  
Tisdag den 10 december Budget 2020 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 46 

Verksamhetsinformation  
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om pågående verksamhet inom 
avdelningen. Två stycken deltagare från projektet KVISK har fått stipendium från 
Svensk Författarfond. Konstverket som ska placeras vid det nya shared space-
området har beslutats – Hit och Dit. Arbete pågår med att erbjuda möjlighet till 
konstvisningar genom Virtual Reality (VR). Fritidsgårdsverksamheten på Valla 
avvecklas efter årsskiftet. Förvaltningen ska påbörja ett integrationsprojekt med 
Svenska Skateboardförbundet som bland annat innebär att Betongcupen arrangeras 
2019. Löparakademin startar ett samarbete med Lyckliga gatorna om att springa 10 
kilometer på 10 veckor. Man kommer hålla öppet under jullovet – exakta öppettider 
finns på kommunens hemsida. Nattfotbollen får en omstart under 2019. HBTQ-
utbildningarna som arrangerats blir nu obligatorisk för all ny personal inom 
kommunen. 
 
Bibliotekschef Hanna Rasmussen informerar om pågående verksamhet inom 
avdelningen. Stora utmaningar att rekrytera bibliotekspersonal. Med hjälp av 
bidragspengar från regeringen arrangeras både bokprojekt inom förskolan samt 
projektet ”Stärkta bibliotek” som syftar till att främja läsandet. Bevakningskamera i 
biblioteket är beställd men leveransen är försenad. Information om att Galleri 
Håkansson kan användas som utställningslokal ska publiceras på kommunens 
hemsida. 
 
Nämnden diskuterar även generellt kring digitalisering inom förvaltningen och de 
utmaningar och områden som är aktuella. 
 
Cecilia Björk (S) tackar nämnden och förvaltningen för ett väl utfört arbete under 
mandatperioden och önskar alla en god jul.    
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Carl-Magnus 
Fransson (M), Ewa Callhammar (L), Ami Rooth (MP), Solbritt Eriksson (S), Inga 
Eriksson (S). 
 
______________ 
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