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KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-02-17 Turbinen, klockan 15:00 – 17:00
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar 

(L) 2:e vice ordförande, Rune Mårtensson (S), Barbro Skogberg (S), Mahamuud Ismaail 
Mahamed (M), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Ahmed Musse (S), Inga Eriksson (S), Emil Svensson (S), Elisabeth Bohm (V)

Ersättare 

Övriga deltagande Richard Bardun, förvaltningschef, Axel Stenbeck, utredare, Mats Gripenblad, avdelningschef, 
Anna-Karin Sjöqvist, bibliotekschef, Rebecca Allen, kultursamordnare

Ordförande: Cecilia Björk (S)
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Datum för anslags uppsättande 2021-02-25 Datum för anslags nedtagande 2021-03-18
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1   

Parentation 
Inför dagens sammanträde håller ordföranden Cecilia Björk (S) parentation över 
ledamoten Solbritt Eriksson (S) samt tidigare förvaltningschef P-O Millberg, som avlidit 
sedan förra sammanträdet Parentationen avslutas med en tyst minut för att hedra deras 
minne.
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§ 2 KULN/2021:13  041

Årsredovisning 2020 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna årsredovisning för Kulturnämnden 2020 och 
överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för kulturnämnden för 
verksamhetsåret 2020. Den samlade bedömningen är att kulturnämndens 
måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och budget. Coronapandemin har dock 
haft en stor inverkan på såväl kulturförvaltningens verksamheter, som under året inte 
kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare, som på föreningslivet inom 
kulturnämndens ansvarsområde. Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 728 
tkr gentemot budget för 2020.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens årsredovisning 2020 med bilagor

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Elisabet Bohm (V), Ewa Callhammar (L), Saud Porovic 
(SD), Cecilia Björk (S), 

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten
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§ 3 KULN/2020:48  042

Budget 2021 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta plan med budget för 2021.

Reservation
Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan med budget 2021 för 
kulturnämnden. Förslaget är baserat på Katrineholms kommunens övergripande plan 
med budget 2021-2023.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar och prioriteringar, 
driftbudget för 2021 samt investeringsbudget för perioden 2021–2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens plan med budget 2021

 Investeringsbudget

Yrkanden
Cecilia Björk (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Saud Porovic (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra. Ordförande 
finner att kulturnämnden bifaller förvaltningens förslag enligt Cecilia Björks (S) yrkanden.

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson (M), Ewa 
Callhammar (L), Saud Porovic (SD), Elisabet Bohm (V)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 4 KULN/2019:90  042

Internkontrollrapport 2020 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2020 samt vidaresända 
den till kommunstyrelsen.

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.

Internkontrollplan för 2020 antogs av kulturnämnden 2020-02-25. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
 Internkontrollrapport 2020

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 5 KULN/2021:14  800

Internkontrollplan 2021 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2021.

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
 Kulturnämndens internkontrollplan 2021

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Ewa Callhammar (L),

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1038924



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-02-17 7 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 6 KULN/2021:1  800

Rambeslut studieförbunden 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2021 
till 1 436 000 kronor, vilket är samma belopp som för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i 
kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. 

Kulturnämnden 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 2021-01-15

____________________ 

Beslutet skickas till:

Länsbildningsförbundet Sörmland

Akt
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 7 KULN/2020:74  048

Särskilt kulturstöd 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för 2021 till nedanstående föreningar i 
enlighet med upprättat förslag.  

Reservation
Ewa Callhammar (L), Elisabet Bohm (V), Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ansvarar för bidragen om särskilt kulturstöd. Förvaltningen har gjort en 
bedömning kring de inkomna ansökningarna om kulturstöd utefter de regelverk som 
under 2020 reviderats. Visa föreningar föreslås få ett minskat bidrag och några nya 
föreningar har tillkommit under särskilt kulturstöd.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden

Yrkanden
Cecilia Björk (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att bidraget till 
Katrineholms musikkår justeras till 50 000 kronor samt att Katrineholmsrevyn inte ges 
något bidrag i väntan på att samma bidragsansökan behandlas i kommunstyrelsen.

Saud Porovic (SD) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Elisabet Bohm 
(V), avslag att bevilja bidrag till Katrineholms Islamska förening.

Beslutsgång
Ordförande finner att flera förslag föreligger och ställer först proposition på Cecilia 
Björks (S) yrkande undantaget bidraget till Katrineholms Islamska förening. Ordförande 
finner att kulturnämnden bifaller Cecilia Björks (S) yrkande.

Därefter ställer ordförande proposition på bidraget till Katrineholms Islamska förening. 
Ordförande finner att kulturnämnden bifaller bidraget och därmed Cecilia Björks (S) 
yrkande i sin helhet.

Beslutet skickas till:

Föreningarna

Akt
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 8 KULN/2020:74  048

Särskilt kulturstöd - DuD 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja särskilt kulturstöd om 310 000 kr till 
Kulturföreningen DuD för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen DuD har inkommit med en ansökan gällande särskilt kulturstöd för 
verksamhetsåret 2021 om 700 000 kr. Då föreningen har haft en mycket stor ekonomisk 
påverkan av den pågående pandemin för sin verksamhet, har föreningen redan beviljats 
en del av det sökta bidraget för 2021 genom ett delegationsbeslut av kulturnämndens 
ordförande om 325 000 kr. Resterande del av bidraget för särskilt kulturstöd föreslås 
uppgå till 310 000 kr, motsvarande det projektbidrag som föreningen erhöll 2020.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Beslutet skickas till:

Föreningen

Akt
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§ 9 KULN/2021:11  830

Revidering av biblioteksplan 2021-2023 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att skicka förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 
2021-2023 på remiss till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och landsting efter den 1 januari 
2005 anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2018-09-17, KS/2018:11 

Under 2020 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare samt efter kontakt med 
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Förslag till biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Carl-Magnus 
Fransson (M), Saud Porovic (SD),

Beslutet skickas till:

Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Bildningsnämnden
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 10 KULN/2021:9  046

Revidering kulturnämndens stipendie 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås att fastställa förslaget till regelverk för kulturnämndens 
kulturstipendium och att detta ersätter tidigare regelverk antaget av kultur- och 
turismnämnden KTN 2010:85 §10.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har gjort en aktualisering och en mindre revidering av regelverket 
för kulturstipendium. Regelverket föreslås träda kraft omgående och ersätta tidigare 
regelverk antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10. Översyn och 
aktualisering av regelverket föreslås ske med ett intervall om fem år i enlighet med 
styrsystemet i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Förslag till regelverk för kulturnämndens kulturstipendium

 Tidigare regelverk för kultur- och turismnämndens stipendium, 
antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 11 KULN/2021:4  046

Märta Bergqvist-stipendiet 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att utse Klara Gustafsson och Rebecca Eriksson till 
mottagare av Märta Bergqvists stipendium 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ansvarar för att utse och utdela Märta Bergkvists stipendium i enlighet 
med de stadgar som finns för stipendiet.  Stipendiet har utannonserats i olika medier 
från 1 november 2020 till 13 januari 2021. Totalt 7 ansökningar och nomineringar har 
inkommit via kommunens e-tjänst. Stipendiet motsvarar cirka 25 000 kronor per år, 
vilket tidigare har fördelats på två stipendiater.

Motivering Klara Gustafsson 

Klara Gustafsson från Katrineholm satsade större delen av sin tid som tonåring inom kultur, 
och särskilt inom dans. Hennes genuina intresse för dansen som konstform har motiverat 
henne till att idag studera dans på högskolenivå, med ett tydligt fokus på att utveckla sig 
vidare i framtiden inom nya stilar och att utforska olika koreografers tekniker. Klara delar 
även med sig av sin kunskap till framtida generationers dansare genom att som danslärare 
själv förmedla vidare glädjen och det konstnärliga uttrycket inom dansens område.  

Motivering Rebecca Eriksson

Rebecca är uppvuxen i Katrineholm och drömmer om att i framtiden få jobba med musik. 
Idag har hennes passion för musik som konstform tagit henne till BIMM institute i Berlin, 
Europas största och ledande musikhögskola inom modern musik, där hon studerar 
musikproduktion inom elektronisk musik. Rebecca har ett tydligt fokus och en ambition om 
att vilja fortsätta sin framtida utveckling inom musikens område, och därigenom också kunna 
bli den person inom musiken som hon själv passionerat strävar mot att bli.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen

Överläggning
Vid beslutsgången yttrar sig Elisabet Bohm (V) och Cecilia Björk (S)

Beslutet skickas till:

Stipendiaterna

Akt
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§ 12   

Redovisning av delegationsbeslut 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen redovisar fattade delegationsbeslut för perioden 2020-09-22 till 
2021-02-11.

 

Comfact Signature Referensnummer: 1038924



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-02-17 14 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 13   

Verksamhetsinformation 
Anna-Karin Sjöqvist, bibliotekschef informerar om pågående verksamhet inom 
biblioteket.

 Projektet Lyckliga bibblan är inne på sitt sista projektår. Syftet med 
projektet är att nå vuxna personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och hjälpa dem att ta sig närmare sysselsättning, 
bland annat genom ökad läsförståelse. Under coronapandemin har 
projektet haft digitala bokcirklar.

 Det pågår ett regionalt projekt kring mediasamverkan. Det har pågått i 
två år och avslutas i sommar. Projektet handlar om hur 
biblioteksverksamheten jobbar med digitalt media och hur man kan 
samverka kring kommunikation.

 Samverkan mellan förskola och bibliotek ska utvärderas under våren.

 Riksdagens vandringsutställning, Demokratiutställningen, är nu i 
Katrineholm. På grund av pandemin är det i första hand skolorna som 
kan besöka den.  

Mats Gripenholm, avdelningschef, informerar om pågående verksamhet 
inom konst- och ungdomsverksamhet.

 Man får en dialog med ungdomar i Valla som önskar en fritidsgård. 
Förvaltningen konstaterar att det är svårt att driva en fritidsgård i Valla 
och man har andra aktiviteter där, bland annat Lyckliga gatorna, men 
dialogen fortgår

 Förvaltningen har en ökad samverkan med +Katrineholm, 

 Tina Nyqvist utställning, Rummets natur, pågår just nu i konsthallen. 
Konsthallen är stängd för allmänheten, men vissa delar av 
utställningen kan ses från utsidan. Konsthallen är öppen för 
skolklasser. Förhoppning att kunna öppna för mindre grupper 
framöver.

 Konstverk ska sätta upp i nya parkeringshuset Loket under hösten. 
Under våren ska konst och ett bokprojekt genomföras tillsammans 
med Karamellens förskola. Konst vid Backavallen och Scaniarondellen 
är i planeringsfasen.

 Perrongen har öppet för max 40 personer med förbokade besök.

 Lyckliga Gatorna har haft utomhusverksamhet under 
coronapandemin, i form av bland annat pulkaåkning. Numera fast 
verksamhet och inte längre ett projekt, vilket möjliggör för mer 
långsiktig planering.

 Programverksamheten hålls öppen för mindre evenemang med 
förbokade besök och max 8 personer födda 2002 och senare, samt för 
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skolverksamhet och kommunens fritidsverksamhet. Under sportlovet 
kommer det arrangeras konstworkshop. Man satsar även på att 
komma ut till förskolor tillsammans med konstpedagogen. 

Överläggning
Under informationspunkten yttrar sig Inga Eriksson (S), Ewa Callhammar (L), 
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§ 14   

Övrigt 
Saud Porovic (SD) undrar varför nämnden inte sammanträder digitalt.

Cecilia Björk (S), ordförande, svarar att man i första hand ska sammanträda fysiskt med 
avstånd.

Saud Porovic (SD) undrar vad som hände med nyhetsbrevet som tidigare skickats ut.

Kulturförvaltningen svarar att nyhetsbrevet har varit vilande efter dialog med 
kommunikationsavdelningen.

Cecilia Björk (S), ordförande, lyfter fram att nyhetsbrevet saknas. 
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