
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2020-09-22 1 (11)

Plats och tid Teaterscenen Turbinen, Lokstallet, kl. 17:00 – 18:45
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande,, Solbritt Eriksson (S), 

Jarmo Erkinmikko (S), Barbro Skogberg (S), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Ahmed Musse (S), Rune Mårtensson (S), Jarmila Kocourkova (M) Anders Gölevik (C) 

Ersättare Elisabeth Bohm (V)

Övriga 
deltagande Rickard Bardun, förvaltningschef, Axel Stenbeck, utredare, Anna-Karin Sjöqvist, bibliotekschef, 

Mats Gripenholm, avdelningschef, Janette Wigh, skolbibliotekssamordnare, Veronica Wilsson, 
skolbibliotekarie, Marie Gustafsson, skolbibliotekarie 

Utses att justera Jarmo Erkinmikko (S), Saud Porovic (SD)
Justeringens 
plats och tid Tisdag 29 september

Underskrifter

………………………………………………………

Paragrafer §24 -  §33Sekreterare

Axel Stenbeck

………………………………………………………

Ordförande

Cecilia Björk (S)

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

Justerande

Jarmo Erkinmikko (S) Saud Porovic (SD)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kulturnämnden Paragrafer §24 -  §33
Sammanträdes 
datum 2020-09-22

Datum för anslags 
uppsättande 2020-09-30 Datum för anslags

nedtagande 2020-10-23

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
………………………………………………………
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 24   

Tema - Skolbiblioteken 
Vid dagens sammanträde informerar skolbiblioteken om sin verksamhet. Sedan några år 
tillbaka ligger ansvaret för skolbiblioteken på bildningsförvaltningen.  
Janette Wigh, skolbibliotekssamordnare, informerar om skolbibliotektens verksamhet 
och uppdrag.
Veronica Wilsson, skolbibliotekarie, informerar om skolbiblioteket på Östra Skolan.
Marie Gustafsson, skolbibliotekarie, informerar om skolbiblioteket på Julita skola.

Överläggning
Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Jarmila Kocourkova (M), Saud 
Porovic (SD), Anders Gölevik (C). 
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§ 25 KULN/2020:61  000

GDPR-rapport för kulturnämnden 
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
2. Kulturnämnden överlämnar till förvaltningschefen att analysera eventuella åtgärder 

som bör vidtas som en följd av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud har genomfört granskningar av respektive nämnds 
arbete med dataskyddsfrågor i deras egenskap av personuppgiftsansvarig.

I rapporten framgår ett antal områden där Kulturnämnden föreslås vidta åtgärder för att 
bättre uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Ärendets handlingar
 Dataskyddsombudets rapport till Kulturnämnden i Katrineholms kommun
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

_________________

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
GDPR-samordnare
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 946707



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2020-09-22 4 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 26 KULN/2020:54  041

Delårsrapport 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31
augusti 2020 och överlämna denna till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden redovisar en avvikelse på +1 463 tkr gentemot budget. Det positiva 
resultatet beror till stor del på vakanta tjänster, inkomna projektbidrag och också i viss 
mån på minskade kostnader hittills under året. 

Kulturnämnden prognostiserar ett positivt resultat om +400 tkr för helåret 2020. 

Kulturnämnden har investerat för 1 217 tkr för perioden. Kulturnämnden avser använda 
en merpart av totala investeringsbudgeten för 2020.  

Ärendets handlingar
 Delårsbokslut kulturnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Anders Gölevik (C), Cecilia Björk (S)
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 27 KULN/2020:50  800

Revidering av regelverk för kulturnämndens bidrag 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner det reviderade förslaget till Regelverk för kulturnämndens 
bidrag.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har gjort en översyn av reglementet för kulturnämndens 
föreningsstöd. Detta för att regelverket ska vara lättare att både förstå och fatta beslut 
utifrån. 

Revideringen är gjord i samråd med kommunens föreningsservice.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av Regelverk för kulturnämndens bidrag
 Nuvarande Regelverk för kulturnämndens bidrag
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Jarmila Kocourkova (M), Saud Porovic (SD), Carl-Magnus 
Fransson (M), Cecilia Björk (S)

_________________
Beslutet skickas till:
Akt
Föreningar inom kulturnämndens område
Föreningsservice
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§ 28 KULN/2020:53  800

Ändrad åldersgrupp för Perrongens verksamhet 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att ändra åldersgruppen för Perrongens grundverksamhet till 
13-20 år.

Sammanfattning av ärendet
Perrongens grundverksamhet riktar sig idag till barn och unga i åldersgruppen 13-25 år. 
Åldersspannet innebär att målgruppen blir väldigt bred åldersmässigt. 

Efter önskemål från verksamheten är det önskvärt att åldersgruppen ändras till 13-20 år 
för att få en mer homogen åldersstruktur för grundverksamheten vilket i sin tur gynnar 
det pedagogiska arbetet, stärker målgruppen om 13-20 år, men också kan innebära att 
fler yngre deltar i verksamheten. Givetvis kan det vara relevant för verksamheten att ha 
andra åldersgränser vid särskilda tillfällen om verksamheten ser det motiverat.

I dagsläget är andel besökare över 20 år marginellt i förhållande till de som är under 20 
år. En förändring av åldersgruppen skulle därför beröra ett fåtal av de som besöker 
Perrongen idag, men samtidigt skapa möjlighet för att attrahera fler yngre till 
verksamheten. Dialog har skett med kommunens säkerhetschef som också ser positivt 
på den föreslagna förändringen. 

Ärendet handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

_________________

Beslutet skickas till:
Akt
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§ 29 KULN/2020:60  000

Sammanträdeskalender för kulturnämnden 2021 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta sammanträdesdagarna för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Under året har kulturnämnden sammanträtt på tisdagar klockan 17:00 för att inte krocka 
med styrelse- och fullmäktigesammanträden i Region Sörmland, som äger rum på dagtid 
i Nyköping. Under året har starttiden 17:00 upplevts vara aningen för sent. Därför 
föreslås kulturnämnden istället sammanträda på onsdagar med start kl. 15:00 
(undantaget kulturresan) vid följande datum:
Datum Ärende
27 januari Årsredovisning 2020, internkontrollrapport
21 april
2 juni Kulturresa
25 augusti Underlag för övergripande plan med budget 2022
22 september Delårsrapport
8 december Budget för kulturnämnden 2022

Sammanträdesdagarna är framtagna för att passa kommunstyrelsens krav på 
inlämningstider för årsredovisning, underlag för övergripande plan med budget samt 
delårsrapport.

Ärendet handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Jarmila Kocourkova (M) och Ami Rooth (MP)
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyreslen
Akt
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§ 30 KULN/2020:57  000

Upplösning av stipendiet Ung Kultur till förmån för 
Märta Bergqvist-stipendiet 
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beslutar att upplösa stipendiet Ung Kultur till förmån för utdelning av 

Märta Bergqvist-stipendiet.
2. Märta Bergqvist-stipendiet delas ut till två stipendiater årligen.

Sammanfattning av ärendet
1987 mottog Katrineholm kommun en donation av folkskollärare Märta Bergqvist som 
sedan bildats till stiftelse och en donationsfond. Enligt stadgarna ska avkastningen 
årligen utdelas som ett kulturstipendium till en yngre talangfull studerande inom 
kulturområdet med koppling till Katrineholms kommun.

Kulturnämnden har haft som rekommendation att utdelning inte ska ske om 
avkastningen understiger 10 000 kronor. De senaste åren har avkastningen varit låg, 
därför har kulturnämnden de senaste åren istället delat ut stipendiet Ung Kultur med 
motsvarande belopp.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 (§ 149) att upplösa Märta Bergqvists 
stiftelse och att fondens kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis fram till 
2034. Resterande belopp motsvarar cirka 25 000 kronor per år, vilket föreslås delas på 
två stipendiater.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 149
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

_________________

Beslutet skickas till:
Akt
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§ 31 KULN/2020:58  000

Märta Bergqvist-stipendiet 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att dela ut Märta Bergqvist-stipendiet till Adam Bülow och 
Johannes Annfält.

Nominering Adam Bulow

Adam bor i Malmö och studerar på Musikhögskolan i Malmö med huvudinstrument fiol. 
Han läser nu en kandidatutbildning i folk och världsmusik och är samtidigt 
frilansmusiker inom området folkmusik. Som en del av detta fokuserar han på att lära 
sig, och använda, musik från sina hemtrakter (bland annat Sköldinge, Flodafors och Bie). 
Adam har en omfattande musicerande bakgrund i Katrineholm där han bland annat 
spelat på Kulturskola, varit med i Vokalensemblen Jang Vojses och medverkat i flertal 
större och mindre kulturprojekt som en del av kör- och stråksektionerna.

Adams fokus på att använda sig av folkmusik från Katrineholms kommun, hans aktiva 
musicerande och hans ambitioner för framtiden gör honom till en ypperlig Märta 
Bergqvist-stipendiat.

Nominering Johannes Annfält

Johannes Annfält studerar till jazzmusiker på Musikhögskolan i Stockholm och satsar 
helhjärtat på musiken i allt han gör. Johannes är en mångfacetterad musiker och 
behärskar en bred repertoar av både instrument och genrer. Johannes medverkar och 
har medverkat som musiker i en mängd olika band och musikensembler och är mycket 
engagerad i Katrineholms kulturliv.

Johannes är har en mångfacetterad musikbegåvning med rötter i Katrineholm. Hans 
engagemang i utvecklingen av musik och musiklivet i Katrineholm gör honom till en 
ypperlig kandidat för att få Märta Bergqvist stipendie.

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabeth Bohm (V), Carl-Magnus 
Fransson (M), Saud Porovic (SD)
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§ 32 KULN/2020:59  000

Kulturstipendiet 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att dela ut årets kulturstipendium till Bo Lundgren.

Nominering

Bo ”Bosse” Lundgren har aktivt bidragit till att utveckla och stärka Katrineholms musikliv 
under många år. Han brinner för den klassiska konstmusiken och engagerar sig både i 
föreningar och som musiker.

Bo är bland annat ordförande i Musikens Hus stipendiekommitté som delar ut två 
stipendier till ungdomar som visat framfötterna inom musik. Han är kassör i 
Kammarmusikföreningen där han också verkat för samarbete med Scenkonst Sörmland. 
Han är också aktiv som musiker i flertal orkestrar och musikensembler, bland annat 
symfoniorkestern, blåsorkestern och blockflöjtkvartetten. Bo har också varit ordförande i 
Musikens hus akademin under många år och engagerar sig i både Julita festivalen och 
Duo Competition. Bo är också själv en flitig konsertbesökare.

Bosses långa och hängivna engagemang för den klassiska konstmusiken och de 
möjligheter som detta har skapat för att den samma ska kunna få en plattform i 
Katrineholm gör honom till en mycket värdig mottagare av kulturnämndens 
kulturstipendie 2020.

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson (M)
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§ 33   

Verksamhetsinformation 
Anna-Karin Sjöqvist, bibliotekschef, informerar om pågående verksamhet inom 
biblioteket:
 Från och med 1 september har biblioteket nya öppettider för vintersäsongen.
 Man har fortfarande coronaanpassad verksamhet av bokcirkel, Lyckliga Bibblorna, 

Stickcafét samt utökad Boken kommer för åldergruppen 70 +

Mats Gripenholm, avdelningschef, informerar om pågående verksamhet inom konst och 
ungdom:
 Just nu pågår en utställning av Klas Eriksson i konsthallen. Han håller i en 

konstföreläsning den 1 oktober. Nästa utställning börjar den 17 oktober med Julia 
Rio.

 Muralmålningen i Valla invigs den 25 september, konstnär är Daniel Göteson
 Uppsatt konstverk vid Karamellens förskola
 Man planerar konst till fasaden vid nya parkeringshuset
 Kulturförvaltningen hjälper till att ta fram förslag på konstverk tillsammans med 

föreningen Katrineholms handel som ska upplösas.
 Konstinventering påbörjad.
 Perrongen och Lyckliga Gatorna arbetar för tillfället mycket ute på skolorna 
Överläggning
Under informationspunkten yttrar sig Solbritt Eriksson (S), Cecilia Björk (S)
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn SAUD POROVIC

Datum & Tid 2020-09-25 12:00:30 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _08e389e2a60619507a4810dd6a6f9c5281

Namn Cecilia Carolina Björk

Datum & Tid 2020-09-25 17:53:03 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _09b8c1d341f9e3c6022afc4b4e72aca3e0

Namn JARMO ERKINMIKKO

Datum & Tid 2020-09-27 22:35:15 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07b52dca2f277ad9e8a96794712202bf0d
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Namn Axel Erik Stenbeck
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