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Kulturnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2019 - 2021 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta anta förvaltningens förslag till
övergripande plan med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2018-04-27 planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020–
2021 för nämnderna.
Planeringsdirektivet utgör för Katrineholms kommun, med start 2011, ett nytt
styrsystem. Styrsystemet utgör ett ramverk för kommunens planerings- och 
uppföljningsarbete och beskriver processer och verktyg för styrningen. Inriktningen i
styrningen kommer till uttryck i det inriktningsdokument för övergripande planering
kommunstyrelsen fastställer varje år d v s i år ”Planeringsdirektiv 2019 med plan för
2020– 2021”.
Kulturnämndens förslag till Övergripande plan med budget 2019 – 2021 redovisas i 
sammanträdeshandlingarna.
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 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 – 2021
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1 Inledning
1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 
rätt för handling och förändring. 
Katrineholm – Läge för liv & lust 

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Kulturnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för 
kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver 
ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.
Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, 
parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar 
och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om 
namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått Utfall 2017 Utfall jan-jun 2018 Prognos 2018 Prognos 2019

Arrangemangsbidrag, 
beviljade

28 16 30 30

Ungdomsbidrag 
”Snabba stålar”, 
beviljade

5 11 15 15

Antal besökare i 
Kulturhuset

265 889 126255 280 000 260 000

Besök på Kulturhusets 
konstutställningar

22 249 9334 25 000

Utlån av e-media 11 951 4648 10 000 11 000

Utlån per invånare 6,4 2,8 6,0 6,0

varav lån per invånare 
på huvudbiblioteket

60% 59% 59% 60%

varav lån per invånare 
på skolbibliotek/filial

40% 41% 41% 40%

Antal besökare på 
Perrongen, Lokstallet

52 627 37 545 55 000

Antalet lån i Bibblix är uppskattade för maj och juni. Detta beror på att e-boksleverantören inte 
kunnat tillhandahålla lånekortsspecifika underlag till Stockholms stadsbibliotek, som är 
mellanhand. Uppskattningen är gjord utifrån årets siffror och i relation till förra årets utlåning.
Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåtgående trend, vilket bland annat förklaras av 
att den digitala servicen hela tiden utvecklas och erbjuder fler möjligheter att ta del av 
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biblioteksservice online.
Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring

1.3.1.1 Kommentarer till volymmått
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2 Tillväxt, jobb & egen försörjning
Övergripande mål

 Befolkningstillväxt
 Hög sysselsättning
 Ökad egen försörjning
 Växande och mångsidigt näringsliv
 Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)
Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända 
kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Detta genom att 
skapa en möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa 
två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och genomgå de 
obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på sikt kunna etablera sig 
inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna långsiktiga etableringsväg som 
projektet tar sitt avstamp.
Projektet, som är ett samverkansprojekt med Landstinget i Sörmland, Region Östergötland samt 
Arbetsförmedlingarna och Nyföretagarcentrumi Sörmland och Östergötland, beviljades 6,7 
miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden och startade den 1 april 2017 och pågår till 
den 31 maj 2019.
I april gjordes en större tidsmässig omorganisering av projektet som nu börjar med en fem 
veckor lång kurs; Introduktion till den kreativa sektorn. Fler deltagare har kunnat börja i 
projektet och den problematik med att hitta deltagare och praktikplatser som tidigare funnits har 
i viss mån åtgärdats genom detta. Med introduktionen skapas också i högre utsträckning 
förutsättningar för att individanpassa de fortsatta insatserna för deltagarna. Hittills har 17 
deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka fram till 31 mars 2019.
 

2.2 Översyn av indikatorer
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3 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Övergripande mål

 Ökat bostadsbyggande
 Attraktiv stadsmiljö
 Levande landsbygd
 Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Offentlig gestaltning
Den offentliga gestaltningen fortsätter enligt plan och förutom konstverk kopplade till 
byggprojekt som exempelvis trafikplats Gläntan eller äldreboendet Duvegården, planeras en ny 
muralmålning.

Lokstallsområdet
Lokstallsområdet utvecklas kontinuerligt och har potential att bli ett kulturcentrum och ett 
besöksmål för både närområdet och nationellt. Med den nya teaterlokalen samt utomhusscenen 
på vändplattan kommer nya målgrupper att upptäcka Lokstallsområdet. Området tilltalar olika 
åldrar och människor med olika intressen och bakgrund.
Under kommande treårsperiod finns följande planering:
År 1
Färdigställa stall 1 och 2 för kreativ verksamhet för olika målgrupper (alla åldrar) samt stall 8 
och 9 för verkstadsverksamhet. Det behövs också tydliga skyltar över samtliga verksamheters 
entréer.
År 2
Utemiljön färdigställs med bl a cykelparkering, plattsättning utanför resterande stall samt 
plantering av växter.
År 3
En parkourpark med klättervägg anläggs i anslutning till Skateparken.

3.2 Översyn av indikatorer
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4 Utbildning
Övergripande mål

 Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga 
resultat

 Trygga barn och ungdomar som mår bra
 Höjd utbildningsnivå

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Samverkan förskola och bibliotek
Arbetet med att formalisera samverkan mellan förskola och bibliotek bör vara färdigt till 2019 
och därmed gemensamt beslutas om i kulturnämnden och bibldningsnämnden. Syftet är att 
skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som 
ger mest effekt. Verksamheten ska ha tydliga uppdrag och funktioner och inte vara beroende av 
person och relation i första hand.
Skolbibliotek
Fortsatt utveckling av skolbiblioteksverksamheten som ett gemensamt ansvar för 
bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek. Arbetet tar avstamp i resultatet av den 
genomgripande inspektion som genomfördes våren 2018 och ska syfta till ytterligare stärkt 
kollegialt lärande och aktiv styrning utifrån elevernas måluppfyllelse.

4.2 Översyn av indikatorer
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5 Omsorg och trygghet
Övergripande mål

 Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet 
och livskvalitet

 Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Lyckliga gatorna
Kärnverksamheten, fritidsaktiviteterna, kommer att utvecklas och öppna på fler ställen samt 
förhoppningsvis erbjudas fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Samarbetet mellan de 
olika bidragande förvaltningarna bör intensifieras och förtydligas ytterligare. Samarbetet med 
föreningslivet kommer fortsätta att utvecklas och samarbetet med närlingslivet, som just 
påbörjats, kommer att öka.
Gatufesterna är efterfrågade och förmodligen finns ett behov av att genomföra dem även nästa 
år.
Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen
Arbetet med att formalisera samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta under 2019. Arbetet ska leda till en långsiktig och 
stabil organisation som erbjuder en bred och anpassad kulturell verksamhet med likvärdig 
tillgång till vård- och omsorgsförvaltningens brukare.

5.2 Översyn av indikatorer
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6 Kultur, idrott & fritid
Övergripande mål

 Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
 Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
 Stark samverkan med föreningslivet
 God folkhälsa

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Bokhyllor huvudbiblioteket
Bokhyllorna som används på huvudbiblioteket, Kulturhuset Ängeln, är slitna och börjar förlora 
sin hållfasthet. Detta gäller samtliga bokhyllor förutom på barnavdelningen. Bokhyllorna bör 
succesivt bytas ut mot nya under tre år för att undvika en längre stängd period. Sammanlagd 
investering 3,3 miljoner kronor.
Kickbikeramp
Skateparkens användning är begränsad till skateboards och BMX-cyklar utan peggar. Dert finns 
idag en stor efterfrågan på någon form av ramp och liknande för kickbikeåkarna. En sådan ramp 
bör inte placeras invid skateparken. Orsaken är att den kommer att locka kickbikeåkare att 
använda skateparken vilket är skadligt för betongkanterna. Ett attraktivt alternativ är att använda 
Sveaparken.
Lyckliga gatorna
Kärnverksamheten, fritidsaktiviteterna, kommer att utvecklas och öppna på fler ställen samt 
förhoppningsvis erbjudas fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Trygga platser, trygga 
vuxna och en meningsfull fritid med både kultur- och sportaktiviteter kommer att kunna 
erbjudas fler barn och bidra till att ojämlika klyftor utjämnas.
Gatufesterna bidrar till ökad delaktighet och engagemang i dels det egna bostadsområdet men 
också till samhället i stort. Det är också en möjlighet att erbjuda unga människor tillgång till de 
scener som traditionellt erbjuds de som kommer direkt från Kulturskola, föreningsliv och 
kursverksamhet.
Nytt regelverk bidrag till studieförbunden
Fr o m 2019 kommer Kulturnämnden att tillämpa ett nytt regelverk för bidrag till 
Studieförbunden. Förslaget bygger på Folkbildningsrådets villkor och det nya med bidraget är 
att förutom att studietimmar belönas så belönas även unika deltagare. Utöver det så finns 
bidraget för kulturprogram kvar.
Ungdomsverksamheten
Ett ständigt stort behov av förstärkning av personal i ungdomsverksamheten innebär att olika 
medel kommer sökas och rekvireras från de utlysningar som görs nationellt avseende fritid, 
fritidsgårdar och integration. Målet är att kunna hålla öppet fler dagar i veckan.
Black Box - Turbinen
Den nya teaterlokalen Turbinen invigdes den 11 augusti. Ökade kostnader för bygget gällande 
elinstallationenr och golv medförde att s k ätor belastade investeringsbudgeten. Det innebar att 
det finns behov av kompletterande arbeten gällande en balkong bakom läktarsektionen med 
plats för fler åskådare och för ljud- och ljusteknik.
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Skyltning 
Förnyad skyltning utanför Kulturhuset Ängeln och i Lokstallsområdet samt även till viss del 
inomhus. Bidrar till en bättre tillgänglighet till våra Kulturnämndens anläggningar.
 
 
 

6.2 Översyn av indikatorer
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7 Hållbar miljö
Övergripande mål

 Minskad klimatpåverkan
 Rena sjöar och vattendrag
 Biologisk mångfald
 God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

7.2 Översyn av indikatorer
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8 Ekonomi & organisation
Övergripande mål

 God ekonomisk hushållning
 Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
 Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

8.2 Översyn av indikatorer
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9 Prioriterade investeringar
Konstnärlig utsmyckning och konstinköp: I enlighet med kommunens satsningar på konst 
under de senaste 10 åren. Förutom konstverk kopplade till byggprojekt som exempelvis 
trafikplats Gläntan eller äldreboendet Duvegården, planeras en ny muralmålning.
Inventarier Ängeln och Perrongen: Ett stort antal besökare innebär ett stort slitage på de båda 
Kulturhusens inventarier.
Kickbikeramp: Satsningen på skateparken har slagit väl ut. Parken befolkas dagligen av 
mängder av ungdomar med skateboards och BMX cyklar (tillåtna utan peggar). Parken tillåter 
inte kickbikes då de med sin konstruktion förstör parken. Det finns idag en stor efterfrågan på 
någon form av ramp och liknande för kickbikeåkarna.
Konstnärlig utsmyckning Stortorget: Det är av största vikt att Stortorget vid ombyggnaden 
förses med ett, kraftfullt och profilskapande, offentligt konstverk som intar och definierar 
stadens nya vardagsrum.
Skyltning: Förnyad skyltning av Kulturhuset Ängeln och Lokstallsområdet.
Bokhyllor: Bokhyllorna bör succesivt bytas ut mot nya under tre år för att undvika en längre 
stängd period. Sammanlagd investering 3,3 miljoner kronor.
Black Box - Turbinen: Den nya teaterlokalen Turbinen invigdes den 11 augusti. Ökade 
kostnader för bygget gällande elinstallationenr och golv medförde att s k ätor belastade 
investeringsbudgeten. Det innebar att det finns behov av kompletterande arbeten gällande en 
balkong bakom läktarsektionen med plats för fler åskådare och för ljud- och ljusteknik.
 
Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

1-6 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Konstnärlig utsmyckning 500 500

Konstinköp 300 300

Inventarier 500 500

Kickbike 450 25 25

Konstnärlig utsmyckning Stortorget 200 560

Skyltsystem 200

Bibliotekshyllor 1 100 1 100

Kompletteringar Black Box 700

Total budget 3 950 2 960
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Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)
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10 Särskilda beredningsuppdrag
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11 Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling 

eller upphandling
Leasing 
Ja/Nej Tidpunkt Drift eller 

investering
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12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt  indikatorer 
Enligt övergripande plan med budget 2018-2020
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer

Omsättningen inom besöksnäringenTillväxt, jobb och egen försörjning Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN

Sysselsättningen inom besöksnäringen

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Andel flickor och pojkar som går ut 
årskurs 1 som kan läsa

Alla elever ska tidigt klara 
kunskapsmålen i skolan
BIN, KULN

Andel elever som får godkänt i alla 
delmoment för de nationella proven i 
årskurs 3

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 
som är behöriga till gymnasieskolan

Fler elever ska klara målen i 
grundskolan och nå höga resultat
BIN, KULN

Meritvärdet för flickor och pojkar i 
årskurs 9

Andel kvinnor och män från Katrineholm 
i grundläggande vuxenutbildning som 
klarar målen

Andel kvinnor och män från Katrineholm 
i gymnasial vuxenutbildning som klarar 
målen

Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON

Andel kvinnor och män i Katrineholm 
med eftergymnasial utbildning

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-
tjänster inom kommun och landsting

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att utföra 
bankärenden

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att söka 
information

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att delta i 
samhällsdebatten

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att vara 
aktiv på sociala medier

Utbildning

Den digitala delaktigheten ska öka i 
alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

Andel anställda i Katrineholms kommun 
som känner sig digitalt delaktiga och kan 
använda de digitalta verktyg och system 
som behövs i arbetet

Barn och ungdomar i behov av stöd 
från socialnämnden ska i ökad 
utsträckning upptäckas tidigt och få 
insatser där barnets behov sätts i 
centrum
BIN, KULN, SOCN

Invånarnas bedömning av tryggheten i 
kommunen

Andel av till kommunen inkommande 
uppdrag avseende klottersanering som 
slutförs inom 24 timmar

Antal anmälda våldsbrott i kommunen 
(per 100 000 invånare)

Omsorg och trygghet

Ökad trygghet och säkerhet för 
kommunens invånare
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, VSR

Antal personer som skadas eller 
omkommer i olyckor som föranleder 
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer

räddningsinsats

Andel olyckor där räddningstjänstens 
första enhet kommer fram inom målsatt 
tid

Antal personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande åtgärder

Andel av de olyckor som föranlett 
räddningsinsats där en första 
skadebegränsande åtgärd gjorts av 
enskild

Andel invånare som upplever sig vara 
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm

Andel invånare som upplever sig 
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm

Antal deltagare i Perrongens 
gruppverksamheter

Antal deltagare/besökare i kultur- och 
turismnämndens programverksamhet

Antal medlemmar i föreningar som 
sorterar under kultur- och 
turismnämnden

Antal deltagare/besökare i 
kulturföreningarnas program

Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, 
idrotts- och fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Antal aktiva låntagare på Katrineholms 
bibliotek

Goda möjligheter till en innehållsrik 
och aktiv fritid i Katrineholms 
kommun
BIN, KULN, STN, VON

Invånarnas bedömning av 
fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, 
natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)

Invånarnas bedömning av 
biblioteksverksamheten

Invånarnas bedömning av utställnings- 
och konstverksamheter

Invånarnas bedömning av 
teaterföreställningar och konserter

Invånarnas bedömning av kulturutbudet 
för barn och unga

Kulturverksamheter som invånarna är 
nöjda med
BIN, KULN, VON

Andel unga och unga vuxna som är 
nöjda med den verksamhet som erbjuds 
inom kulturområdet

Förbättrade möjligheter att delta i 
sociala aktiviteter för brukare i 
äldreomsorgen
KULN, STN, VON

Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet

Könsfördelning bland deltagare i det 
kulturella föreningslivet

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter
BIN, KULN, STN, VON

Könsfördelning bland deltagare i det 
idrotts- och fritidsrelaterade 
föreningslivet inom service- och 
tekniknämndens verksamhetsområden

Andel invånare som använder tobak

Andel invånare med skadliga 
alkoholvanor

Kultur, idrott och fritid

Andelen invånare med goda 
levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON

Andel invånare med goda kostvanor
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer

Andel invånare som är fysiskt aktiva

Ökad andel miljöbilar i kommunens 
verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i 
kommunkoncernen

Hållbar miljö

Kommunens energiförbrukning ska 
minska
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Minskning av energianvändning i 
kommunens verksamhetslokaler sedan 
2008

Resultatet ska uppgå till minst en 
procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämning

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkter och 
utjämning, måluppfyllelse

Kommunens lokalresurser ska 
utvecklas för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

Kundnöjdhet avseende KFAB:s 
verksamhetslokaler

Andel invånare som får svar på en enkel 
e-postfråga inom två arbetsdagar

Andel invånare som får ett direkt svar på 
en enkel fråga när de tar kontakt med 
kommunen via telefon

Kommunens tillgänglighet per telefon 
och e-post ska förbättras
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Gott bemötande via telefon, andel av 
maxpoäng

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett invånarperspektiv

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett företagarperspektiv

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Resultat i undersökningen kring hållbart 
medarbetarengagemang

Andel påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsätts

Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts 
med eftersökt kompetens enligt 
rekryteringskravprofilen

Tryggad personalförsörjning genom 
utvecklad rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Andel anställda med heltid

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie 
arbetstid, totalt

Ekonomi och organisation

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 
dagar
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- 
/Ärendeklasskod/ 

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 

Kommunens anslag till studieförbunden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att besluta att godkänna 
Länsbildningsförbundets förslag till nytt regelverk för bidragsfördelning till 
studieförbunden.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande regler för kommunernas anslag till studieförbunden har gällt sedan 2008. 
Statens anslag har ändrats från och med 2017 där bidrag fortfarande ges till 
studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det nya är att 
fördelningskriterierna ändrats så att det inte endast är studietimmar som räknas utan 
även att antalet unika deltagare belönas.

Enligt Länsbildningsförbundet finns många fördelar med att de kommunala och 
statliga bidragen harmonierar.

I skrivelsen föreslår Länsbildningsförbundet att de tre verksamhetsformerna utgör 
studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet utgör grunden för 
kommunernas stöd. För att erhålla anslag föreslår Länsbildningsförbundet att ett 
studieförbund ska ha slutrapporterat minst 150 studietimmar samt 25 unika deltagare i 
studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet

Förvaltningens bedömning
Det nya förslaget är en fortsatt anpassning till att följa hur staten fördelar sina bidrag 
till studieförbunden. Kulturnämnden har sedan 2008 goda erfarenheter av ett 
harmoninserat bidrag som gynnar studieförbunden i deras arbete. Förslaget har 
presenteras för länets samtliga kommuner varav tre, redan vid presentationen, ställt sig 
bakom förslaget. 

Ärendets handlingar
Skrivelse från Länsbildningsförbundet
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Delegationsordning 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta anta delegationsordning.

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
Personuppgiftansvar

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 Hanna Rasmussen
- övergripande
- personal administrativa ärenden
- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor

Huvudbibliotek Lisa Harlin

Skolbibliotek Janette Widh
- inköp media
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Bibliotek Karin Zetterberg
- inköp media

KUL-avdelningen Jenny Skarstedt
- övergripande
- personaladministrativa ärenden
- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor
- kulturfrågor

Konstenheten Sofia Lycke

Ung, kultur och fritid Charlotta Lockwall
- fritidsgårdsverksamhet

Redaktionen Ann-Louise Törling

Delegationsbeslut anmäls regelbundet och löpande till förvaltningschefen av 
respektive befattningshavare.
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Redovisning av delegationsbeslut Konstinköp 

Förvaltningens förslag till 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 enligt bifogad lista.

Ärendets handlingar
Redovisning av delegationsbeslut konstinköp



Konstnär Titel, bild Teknik Inköpt Summa Regnr

Emil Öhlund End/level/2 Screentryc
k

After Grey 2600 1-2018

Cecilia Uhlin Blue bird Fotopolym
er/etsning

After Grey 2500 2-2018

AnnaLena 
Törnström

Dörren Torrnål After Grey 4200 3-2018

AnnaLena 
Törnström

Hammok Torrnål After Grey 5200 4-2018

John Rasimus Hund Litografi/tr
äsnitt

After Grey 6500 5-2018



Patrik Qvist Jag har ett riktigt jobb Fotografi After Grey 5500 6-2018

Oskar Palmbäck ABCD Giclée After Grey 4000 7-2018

Evelina och Carl 
Kleiner

Med och Utan #1 Fotografi After Grey 5500 8-2018

Carl Kleiner At Bacon’s (Room 1 d) Fotografi After Grey 6500 9-2018



Daniel Ivo The Cover Up Fotografi After Grey 4000 10-2018

Elisabeth 
Henriksson

Vit näckros Fotografi After Grey 6800 11-2018

Sunna Hansdottir Untitled(orange) Giclée After Grey 2800 12-2018

Sunna Hansdottir Untitled Giclée After Grey 2800 13-2018



Åke E:son Lindman Great Mosque of Cordoba Pigment 
print

After Grey 7500 14-2018

Joakim Allgulander Stranded Screentryc
k

After Grey 5040(exkl
moms)

15-2018

Ulf Rehnholm SA#85 Fotografi/c
amera 
obscura

KIKK 3800 16-2018

Truls Olin Alter ego Träskulptu
r

KIKK 3500 17-2018

Truls Olin Myriaden 1 Akryl på 
duk

KIKK 6500 18-2018



Amalia Bille Rosett Keramik, 
Skulptur

Galleri Helle 
Knudsen, 
Konstsällskapet 
Våga Se 
konstlotteri 2018

0
Vinst

19-2018

William Sweetlove Skulptur, 
harts

Galleri GKM, 
Malmö

32000 20-2018

William Sweetlove Skulptur, 
återvunnen 
plast

Galleri GKM, 
Malmö

4000 21-2018

William Sweetlove Skulptur, 
återvunnen 
plast

Galleri GKM, 
Malmö

4000 22-2018

William Sweetlove Skulptur, 
återvunnen 
plast

Galleri GKM, 
Malmö

4000 23-2018



Kulturnämndens konstinköp 2018, med foto
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Delegationsbeslut föreningsbidrag 

Förslag till beslut
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

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

Tjänstemannabeslut; föreningsbidrag
Projektbidrag 2018

Sökt Beviljats
Iffi och Drustvo Kham: Vi rör oss till musiken 39 128 20 000
El Produktion: Solfest 9 juni 60 000 30 000
Katrineholmsveckan: Utomhusbio 30 660 30 660
Studiefrämjandet: Vinylskiva 40 000 30 000
Teater Orka: Baluféfe 59 040 20 000

Arrangemangsgaranti 2018
Sökt Beviljat

Lustgårdensmusik och kulturförening 50 000 30 000
Daryel Busho: Familjeutflykt 18650 Avslag
Peter Thorén: Allsångskvällar i Stadsparken 36 395 Avslag
Peter Thorén: Förnyad ansökan 23 900 Avslag
DUD: Mångkulturfestival 169 000 30 000
Jones antikvariat: Kammarkonsert 8 125 4 000
Bie Biennal 44 000 20 000
Bie Biennal: Tilläggsansökan 10 250 6 000
Aqab och Codka: Somaliska självständighetsdagen 15 000 2 000
Aqab och Codka: Lärarnas dag 19 500 Avslag

Snabba stålar 2018
Sökt Beviljat

Oliwer Carpman: Katcon 2018 10 000 10 000
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