
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-09-22 Perrongen, lokstallarna, klockan 15:00 – 17:00
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Milos Smitran (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 2:e 

vice ordförande, Ahmed Musse (S), Jarmo Erkinmikko (S), Barbro Skogberg (S), Rune 
Mårtensson (S), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Jarmila Kokourcova (M) - § 35-37, Anne Hofstedt § 38- 43

Ersättare Emil Svensson (S), Marita Sundqvist (S), AnnChristine Sandell (S), Anne Hofstedt (M) -§ 35-37, 
Anders Gölevik (C)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck,  förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist 
och avdelningschef Anna-Karin Wulgué, samodnare Syrjeva Berberi och  
dataskyddssamordnare Erling Persson.

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Rune Mårtensson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Saud Porovic (SD)

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk justering, 2021-09-29

Paragrafer §35-  §43

Datum för anslags uppsättande 2021-09-30 Datum för anslags nedtagande 2021-10-22

Förvaringsplats av protokollet

Kultuförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1185069



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-09-22 2 (10)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 35   

Tema - Lyckliga gatorna sommaraktiviteter 
Samordnare Syrjeva Berberi informerar om Lyckliga Gatornas sommaraktiviteter.

Lyckliga Gatorna beviljades 1,3 miljoner kronor från socialstyrelsen för att genomföra 
sommaraktiviteter. Man tog även in ferieungdomar i samarbete med viadidakt.

Aktiviteter ägde rum på flera ställen i Katrineholm samt ute i kransorterna.

Totalt deltog cirka 2500 barn vid sommarens aktiviteter.

Coronarestriktionerna har påverkat aktiviteterna då de räknats som allmän 
sammankomst.

Lyckliga Gatorna har bland annat samarbetat med sportcentrum och socialtjänsten. 

Framöver arbetar lyckliga gatorna med att ordna lokaler för förråd och arbetsplats för 
personal, ökad samverkan med förvaltningarna, skapande av naturliga mötesplatser i 
kransorterna samt säkra finansiering vid skollov. 

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Jarmila 
Kocourkova (M) samt samordnare Syrjeva Berberi.
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§ 36 KULN/2021:63  800

Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 

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
Kommunalförbundet Sydarkivera har, som ett led i arbetet som dataskyddsombud för 
Katrineholms kommun, kontrollerat statusen vad gäller GDPR-efterlevnaden för 
respektive nämnd genom en enkät. 

Utifrån kontrollen av kulturnämnden har Sydarkivera tagit fram en rapport om 
dataskyddsefterlevnaden 2020-2021 för kulturnämnden. I rapporten beskrivs de 
viktigaste frågorna för kulturnämnden att arbeta vidare med kopplat till 
dataskyddsefterlevnaden.

Kulturnämnden får i rapporten ett bra betyg för sitt arbete med GDPR, men rapporten 
lyfter fram behov av fortsatt utvecklingsarbete med kartläggning av 
tredjelandsöverföringar, fastställande av roller inom systemförvaltning samt utökning av 
funktioner inom risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för kulturnämnden 
Katrineholms kommun

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt 
dataskyddssamordnare Erling Persson och förvaltningschef Rickard Bardun. 

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
GDPR-samordnare
Akten
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§ 37 KULN/2021:67  041

Delårsrapport 2021 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för kulturnämnden för 
perioden januari till och med augusti 2021och överlämna den till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat en delårsrapport för kulturnämnden för perioden 
januari till augusti 2021. Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 397 tkr 
gentemot budget. Prognosen för helåret för kulturnämnden är ett positivt resultat om 
300 tkr. 

Coronapandemin har haft en stor inverkan på kulturförvaltningens verksamheter under 
året, vilka inte har kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare. Förvaltningen har 
under året arbetat med nya vägar för att nå ut med verksamheten, bland annat genom 
digitalisering och samverkan med andra förvaltningar.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Delårsrapport kulturnämnden 2021

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ann-Christine Sandell (S), 
Anders Gölevik (C), Carl-Johan Forss (KD), Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef 
Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 38 KULN/2021:54  800

Remissvar - Förslag till Aktivitetsplan - Kulturplan 
Sörmland 2022 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar kulturförvaltningens yttrande som sitt eget och sänder det vidare 
till Region Sörmland för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för Sörmland och Region 
Sörmland, önskar få in eventuella synpunkter på förslag till Aktivitetsplan för 2022 inom 
Kulturplan Sörmland 2019 – 2022 senast den 1 oktober 2021. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Remissförfrågan Aktivitetsplan 2022 inom Kulturplan Sörmland 2019 – 2022

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef 
Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:

Akt

Region Sörmland
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§ 39 KULN/2021:70  000

Sammanträdesdatum 2022 

Kulturnämdnens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta sammanträdesdagar för 2022

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har antagit sina sammanträdesdagar för 
2022. Nämnderna ska anpassa sina sammanträdesdagar efter kommunstyrelsens 
direktiv på inlämningstider för årsredovisning, delårsrapport och underlag till budget.

Kulturnämnden sammanträder kl. 15:00 med undantag för kulturresan i juni.

Datum Ärende

16 februari Årsredovisning, internkontrollrapport

27 april

1 juni Kulturresa

31 augusti Underlag för övergripande plan med budget

28 september Delårsrapport

7 december Budget för kulturnämnden

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ann-Christine Sandell (S), 
Milos Smitran (M) samt utredare Axel Stenbeck.

Beslutet skickas till:

Akt

Kommunstyrelsen

Nämndens ledamöter och ersättare
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§ 40 KULN/2019:77  800

Återrapportering uppdrag - Borgerlig vigsel i 
Kulturhuset Ängeln 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
En ökad efterfrågan att vigas borgerligt har lett till ett behov av att kunna erbjuda 
invånarna i Katrineholm olika typer av platser för detta ändamål. Ett alternativ är att 
vigas utomhus och ett annat alternativ är att vigas på Gröna Kulle, Katrineholms 
kommuns stadshus. En del par har även uttryckt en önskan att vigas på biblioteket och 
Sörmlandsrummet har varit den plats man hänvisats till, vilket innebär att det redan idag 
genomförs borgerliga vigslar på Kulturhuset Ängeln.

Kulturförvaltningen fick 2019-09-24 i uppdrag av kulturnämnden att undersöka om 
borgerlig vigsel kan ske på Kulturhuset Ängeln.

Som en följd av uppdraget kommer kulturförvaltningen för att skapa en trevlig miljö för 
arrangemanget att under hösten inreda Sörmlandsrummet med ytterligare textilier och 
en kandelaber. Arrangemanget ska kunna erbjuda ett fint bröllopsfoto.

De flesta bröllopspar har egna vittnen men en del par behöver hjälp med vittnen. 
Kommunens medarbetare kan ställa upp frivilligt som vittnen. Kulturförvaltningen kan 
oftast vara behjälpliga med vittnen, men det krävs framförhållning och förvaltningen kan 
inte garantera att vittnen finns tillhands vid varje vigseltillfälle. Det krävs således en 
dialog mellan vigselförrättare och förvaltningen vid varje aktuellt tillfälle.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
 Uppdrag om borgerlig vigsel på Kulturhuset Ängeln
 Uppdrag till kulturförvaltningen

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 41   

Verksamhetsinformation 
Kulturförvaltningen informerar om pågående verksamhet inom förvaltningen.

 Muralmålningen på Kungsgatan är färdig och invigning planeras. Målningsprocessen 
har filmats och kommer släppas inom kort.

 Pågående utställningar i konsthallen under hösten.

 Dockteatern Tittut har varit ute på flera förskolor.

 Sagoyoga för barn arrangeras på Kulturhuset Ängeln under hösten.

 Föreställningen Orlando framförs i oktober

 Konstverkstad i form av broderiprojekt med inspiration från konsthallens pågående 
utställning We are running north and south av Ida-Lovisa Rudolfsson pågår under 6 
veckor i höst.

 Föreläsning om arkeologisk utgrävning i Julita arrangeras i oktober.

 Vernissage i konsthallen den 19 oktober med Saadia Hussain om hennes utställning 
Making And Breaking Patterns

 Kulturförvaltningen arrangerar bland annat konstnärssamtal, workshop och 
bokcirkel under kommunens hälsovecka.

 Pågående planeringsarbete av aktiviteter för barn och unga under höstlovet. Bland 
annat snickarverkstad för tjejer, konstverkstad, barnbio, spökvandring, högläsning 
och mellis. Lyckliga Gatorna gör ytterligare aktiviteter. Informationshäfte om detta 
går ut under hösten.

 Kulturnatt under 3 dagar kommer arrangeras i november och kommer bland annat 
innehålla öppna scener, författarbesök, musik och dans. 

 Mycket besökare på Perrongen i samband med skolstart.

 Statens servicecenter flyttar ut från Ängeln i oktober, vilket innebär att MerÖppet 
öppnar igen.  

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef Rickard 
Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och avdelningschef Anna-Karin Wulgué.
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§ 42   

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 43   

Övrigt 
Rune Mårtensson (S), som tidigare haft föreläsning om ölbryggning, erbjuder sig att hålla 
föreläsning om ölbryggning på Kulturhuset Ängeln. 

Cecilia Björk (S) lyfter frågan om alkoholtillstånd i samband med kulturnatten i 
november. 

Ann-Christine Sandell (S) Undrar ifall konstvandringar kan arrangeras under helger för 
att nå en bredare målgrupp. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och tar med sig 
frågan.

Cecilia Björk (S), undrar ifall nattfotbollen ska återupptas. Förvaltningens ambition är att 
den ska återupptas, diskussion pågår. Utmaningen är att hitta fler ledare som kan delta.

Under informationspunkten yttrar sig Rune Mårtensson (S), Cecilia Björk (S), Ewa 
Callhammar (L), Ann-Christine Sandell (S) samt förvaltningschef Rickard Bardun, 
bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och avdelningschef Anna-Karin Wulgué.
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