
 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2020-02-25 1 (15) 
   

 

 

Plats och tid Hörsalen, kl. 17:00 – 19:00 
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 

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

Beslutande ersättare Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S) 

Ersättare  Solveig Svensson (S), Jarmila Kocourkova (M) Alma Rabei (L), Elisabet Bohm (V), Jan-Åke Asp (SD) 
 

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

Elin Selig, kvalitetssamordnare, Charlotta Lockwall, samordnare,  Johanna Karlsson, samordnare, 
Gustav Persson, kulturarbetare  

Utses att justera Carl-Magnus Fransson (M), Ewa Callhammar (L) 
Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2020-03-03 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §1 - §13 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Cecilia Björk (S) 
Justerande  

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

Carl-Magnus Fransson (M) Ewa Callhammar (L) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden Paragrafer §1 - §13 
Sammanträdes  
datum 2020-02-25 

Datum för anslags  
uppsättande 2020-03-05 Datum för anslags 

nedtagande 2020-03-27 

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 1       
 

TEMA - Barn, unga och trygghet  
Charlotta Lockwall, samordnare, informerar om Ungdomshuset Perrongen. 
Förutom ordinarie verksamhet arrangerar man bland annat HBTQ-café, nattfotboll och 
sommarskola. 
 
Johanna Karlsson, samordnare, informerar om Lyckliga gatorna. Man genomför dagliga 
aktiviteter på fasta platser samt ambulerande platser i kommunen. 
Man arrangerar även Lyckliga skogarna (barn och ungdomar som får komma ut i natur- 
och skogsmiljö) samt Alla är vinnare (barn och ungdomar uppmuntras och stöttas att 
utmana sig själv och pröva nya saker). 
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§ 2    KULN/2020:8  041 
 

Årsredovisning 2019  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna årsredovisningen med kommentar och bokslut för år 
2019 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturförvaltningens resultat ligger i linje med kommunplanen, visionen och budget. De 
målsättningar som kulturnämnden satte upp i sin plan med budget för 2019 och som 
sedan konkretiserats i verksamhetsplaneringen har i hög grad genomförts enligt plan. 
 
Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på +925 tkr gentemot budget för 2019.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2020-01-27 
• Kulturnämndens årsredovisning 2019 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Rickard Bardun, förvaltningschef, Ami 
Rooth (MP), Cecilia Björk (S) 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2020-02-25 4 (15) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 3    KULN/2019:89  042 
 

Budget 2020  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplanering och 
budget för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-04-24  § 71 ”Planeringsdirektiv 2020 med plan för 
2021– 2022” för nämnderna. Enligt detta ska alla nämnder och bolag fastställa plan med 
budget 2020-2022 innan planeringsåret påbörjas.  
 
Kommunfullmäktige fastställde Övergripande plan med budget för Katrineholms 
kommun 2020-2022 på kommunfullmäktige 2019-12-16, vilket var en månad senare än 
planerat. Med anledning av det så beslutade också kommunfullmäktige att ge 
nämnderna förlängd tid till februari 2020 att upprätta budget- och planeringsdokument i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. 
 
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2020 för Kulturnämnden. 
Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 – 
Offensivt & försiktigt. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2020-01-27 
• Kulturnämndens plan med budget 2020 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Rickard Bardun, förvaltningschef, Ami 
Rooth (MP) 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 4    KULN/2019:90  042 
 

Internkontrollplan 2020  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2020 enligt förvaltningens förslag. 
 
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. 
 
Den interna kontrollplanen ses över en gång per år och revideras vid behov. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2020-01-27 
• Kulturnämndens internkontrollplan 2020 
 

Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Rickard Bardun, förvaltningschef, Saud 
Porovic (SD), Carl-Johan Forss (KD), Carl-Magnus Fransson (M), Rune Mårtensson (S), 
Cecilia Björk (S) 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 5    KULN/2019:108  801 
 

Hyresbidrag till föreningar  
Kulturnämndens beslut  
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för 2020 till nedanstående föreningar i 

enlighet med upprättat förslag.   
2. Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att se över se över 

regelverket för kulturnämndens bidrag inför 2021. 
 
Reservationer 
Ewa Callhammar (L) reserverar sig mot beslutet gällande hyresbidrag till Katrineholms 
islamiska kulturförening och Eritreanska föreningen i Katrineholm. 
 
Carl-Johan Forss (KD) och Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet gällande 
hyresbidrag till Katrineholms islamiska kulturförening, Eritreanska föreningen i 
Katrineholm och Somalier för integration, kultur och sport. 
 
Deltar ej i beslutet 
Ami Rooth (MP) deltar ej i beslutet gällande hyresbidrag till Katrineholms islamiska 
kulturförening, Eritreanska föreningen i Katrineholm och Somalier för integration, kultur 
och sport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ansökningar om särskilt kulturstöd och hyresbidrag har inkommit för 2020. 
Samtliga av dessa föreningar har beviljats motsvarande bidrag tidigare och en eventuell 
förändring av stöden bör komma till föreningarnas kännedom i god tid innan 
förändringen träder i kraft. Detta för att ge föreningarna goda förutsättningar att 
planera sin verksamhet.  
 
Vid dagens sammanträde kompletteras nedanstående lista med Katrineholms 
Riksteaterförening som inte fanns med i utskickad kallelse. 
 

Särskilt kulturstöd/projektbidrag Beviljat 
stöd 2019 

Ansökt 
2020 

Förslag till 
beslut 2020 

DuD, kulturbidrag* 310 000 310 000 310 000 
Katrineholms musikkår 124 000 Ej angivet 124 000 
Katrineholms Riksteaterförening 200 000 200 000 200 000 
    
Hyresbidrag/projektbidrag    
DuD*/Teater K 325 172 372 060 325 172 
Katrineholms islamiska kulturförening 220 000  220 000 220 000 
Eritreanska föreningen i Katrineholm 83 364 86 700 83 364 
Kulturföreningen Fogelstad 55 000 55 000 55 000 
KiKK – Konstnärer i Katrineholms kommun 26 280 27 348 26 280 
Somalier för integration, kultur och sport 78 048 78 048 78 048 
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*Handläggningen av ärenden som rör kulturföreningen DuD har gjorts av Rickard Bardun eftersom Elin Selig är 
styrelseledamot i DuD och därmed jävig. Hon har inte hanterat dessa ansökningar. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2020-01-27 
 
Yrkanden 
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Carl-Johan Forss (KD) och Saud Porovic 
(SD), avslag till utbetalning av hyresbidrag till Katrineholms islamiska kulturförening. 
 
Carl-Johan Forss (KD) yrkar avslag till utbetalning av hyresbidrag till Eritreanska 
föreningen i Katrineholm och Somalier för integration, kultur och sport. 
 
Beslutsgång 
Med anledning av avslagsyrkande av bidrag till enskilda föreningar väljer ordförande att 
ställa proposition på varje enskilt bidrag.  
Ordförande finner att kulturnämnden bifaller utbetalning till samtliga föreningar enligt 
föreliggande förslag. 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP), Alma Rabei (L), Ewa 
Callhammar (L), Saud Porovic (SD), Carl-Johan Forss (KD), Carl-Magnus Fransson (M), 
Cecilia Björk (S) 
____________________  
Beslutet skickas till: 
Föreningarna 
Akt  
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§ 6    KULN/2020:9  801 
 

Bidrag till studieförbunden  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2020 
till 1 436 001 kronor, vilket är samma belopp som för 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen 
och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.  
 
Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och 
meddelar den anslagna summan till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF Sörmland). 
LBF Sörmland fördelar sedan anslaget mellan studieförbunden enligt fastställda 
kriterier.  
 
Ärendets handlingar 
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27 
 
 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Länsbildningsförbundet Sörmland 
Akt 
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§ 7    KULN/2019:97  000 
 

Ändring av sammanträdesdatum 2020  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum från den 9 till 16 juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Önskemål att ändra sammanträdesdatum den 9 juni har inkommit. Föreslaget datum är 
istället den 16 juni.  
Kulturförvaltningen ser inga hinder att ändra föreslaget datum. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2020-01-31 
 
 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 8    KULN/2020:1  800 
 

Svar på remiss - Personalpolitiskt program  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet har på remiss skickat ut förslag på reviderat personalpolitiskt program 
till samtliga nämnder. Det personalpolitiska programmet är ett övergripande inriktnings-
dokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision 
Läge för liv & lust och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. 
 
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.  
 
Kommunledningsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på förslag till 
Katrineholms personalpolitiska program senast den 6 mars 2020. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen, 2020-01-27 
• Remiss - Revidering av Personalpolitiska programmet 
• Förslag – Katrineholms personalpolitiska program 
• PU § 34 Beslut-personalpolitiska programmet 
 
 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 9    KULN/2019:114  800 
 

Svar på remiss - Reglemente för intern kontroll  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på remiss, till alla nämnder, skickat revidering av 
reglemente för intern kontroll. Eventuella synpunkter på förslag till Reglemente för intern 
kontroll ska lämnas senast den 15 april 2020. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen, 2020-01-27 
• Remissansvisning – Reglemente för intern kontroll 
• Förslag till Reglemente för intern kontroll 
 
 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 10    KULN/2020:10  812 
 

Julita Gård Världsarv  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att vara ett stöd till Julita Gård i 
arbetet med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett världsarv.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I KS/2019:414 - 809 uppmanar kommunstyrelsen kulturnämnden att vara ett stöd till 
Julita Gård i arbetet med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett 
världsarv. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att utgöra ett stöd till Julita Gård i den påbörjade 
processen och ser möjlighet att göra det genom att kvalitetsstrategen avsätter arbetstid 
för att ingå i arbetet. 
 
Ärendets handlingar 
• Kulturnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-27. 
• Protokollsutdrag § 215 KS/2019:414 - 809 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Elisabet Bohm (V), Cecilia Björk (S) 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 11       
 

Redovisning av delegationsbeslut  
Kulturnämnden lägger följande beslut till handlingarna: 

 
Beslut 2020-02-18 09:13 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 
KULN Del/2020 § 1 2020-01-09 KULN/2019:93 Handlingsplan för 

jämställdhet utifrån CEMR 
2020-2023 

KULN Del/2020 § 2 2020-01-09 KULN/2019:94 Handlingsplan mot 
nedskräpning 

KULN Del/2020 § 3 2020-01-09 KULN/2019:95 Risk- och sårbarhetsanalys 
Katrineholms kommun 2019 

KULN Del/2020 § 4 2020-01-30 KULN/2019:116 ärende 17080 - Back to the 
Woods - Snabba stålar 2020 

KULN Del/2020 § 5 2020-01-24 KULN/2020:19 Beslut om attestansvariga 
och dess ersättare inom 
kulturförvaltningens 
ansvarsområden 

KULN Del/2020 § 6 2020-01-24 KULN/2019:119 Beslut avseende 
arrangemangsgaranti för Bie 
Biennal text 2 

KULN Del/2020 § 7 2020-01-24 KULN/2019:87 Beslut avseende 
arrangemangsgaranti för 
sommarteater 2020 - 
Katrineholms 
riksteaterförening 
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§ 12       
 

Verksamhetsinformation  
Under dagens verksamhetsinformation informerar Gustav Persson, kulturarbetare, om 
pågående konstutställningar.  
• En jurygrupp har valt ut konst till nya äldreboendet Dufvegården. 
• Man diskuterar tillsammans med Katrineholms fastighetsbolag KFAB ett 

Muralmålningsprojekt i Nävertorp och i Valla. 
• Nästa utställning i konsthallen äger rum i april. 
 
Anna-Karin Sjökvist, bibliotekschef, redogör för pågående verksamhet inom biblioteket. 
• E-tjänster har tagits fram och lanserats. Bland annat en för kopiering.  
• Lyckliga Bibblan är inne på sitt andra år. 

o Under året ska man arbeta tillsammans med bland annat Viadidakt och 
deras arbetsmarknadsenhet. 

o En läscirkel ska startas upp på Kulturhuset Ängeln. 
o Man ansöker om medel för en fortsättning 

• Samarbete bildningsförvaltningen:  
o Man ska sjösätta ett läsprojekt med förskolorna under året där barnen sedan 

ska skapa och måla utifrån temat Hållbar Framtid 
• Samarbete vård- och omsorgsförvaltningen: 

o Genomföra gemensamma aktiviteter kring valborgsmässoafton. 
o Besöka äldreboende och prata om digital delaktighet 
o Man deltar med digital handledning på Mogenfestivalen den 27 maj.  

 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Alma Rabei (L) 
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§ 13       
 

Övrigt  
Carl-Johan Forss (KD) frågar vad som händer kring arbetet att se över belysningen av 
konsten som inleddes föregående år. 
Cecilia Björk (S) svarar att det har pausats på grund av personalomsättningar men att 
arbetet kommer att återupptas. 
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