
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-02-16  Scenrummet, Perrongen , klockan 15:00 – 16:30
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), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Jarmila Kocourkova (M), Anders Gölevik (C)

Ersättare Emil Svensson (S), Marita Sundqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anne Hofstedt (M), Elisabet 
Bohm (V)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué och samordnare Carina Nilsson

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Jarmo Erkinmikko (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ami Rooth (MP)

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk signering, 23 februari 2022

Paragrafer § 1-  § 10

Datum för anslags uppsättande 2022-02-25 Datum för anslags nedtagande 2022-03-21

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1   

Utdelning av kulturstipendiet 
Gustav Karlsson från Jang Vojses tar emot Kulturstipendiet på 25 000 kronor som 
kulturnämnden beslutade om 2021.
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§ 2   

Tema: Hälsoåret 2022 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef 
Anna-Karin Sjökvist för kulturförvaltningens arbete med kommunens hälsoår 2022.

Kulturförvaltningen ingår i en kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar med 
hälsoåret. Hälsoåret fokuserar bland annat på mat, rörelse samt intellektuell hälsa där 
kulturen har en central roll.

I kommunens budget för 2022 finns 3 miljoner kronor avsatt för hälsoåret 2022.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Anne Hofstedt 
(M), Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist. 
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§ 3 KULN/2022:9  

Kultnurnämndens årsredovisning 2021 

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 

Kulturnämnden 2021 och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

2. Kulturnämnden begär även att 850 tkr av investeringsbudgeten ska ombudgeteras 
till år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för Kulturnämnden för 
verksamhetsåret 2021. Den samlade bedömningen är att kulturnämndens 
måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och budget. Coronapandemin har dock 
även 2021 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 514 
tkr gentemot budget för 2021.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens årsredovisning 2021 med bilagor

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anne Hofstedt (M), 
Jarmila Kocourkova (M), Elisabet Bohm (V) samt förvaltningschef Rickard Bardun, 
bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och avdelningschef Anna-Karin Wulgué.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 4 KULN/2022:8  

Internkontrollrapport 2021 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2021 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. 
Kulturförvaltningen har upprättat en internkontrollrapport utifrån genomförda 
kontroller under 2021.

Internkontrollplan för 2021 antogs av kulturnämnden 2021-02-17. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Internkontrollrapport 2021

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anne Hofstedt (M) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 5 KULN/2022:8  

Internkontrollsplan 2022 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2022 enligt förvaltningens förslag.

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

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. 
Internkontrollplanen för år 2022 innefattar kontroller kopplade till såväl verksamhet som 
ekonomi samt trygghet och säkerhet. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens internkontrollplan 2022

Förslag och yrkande
Saud Porovic (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och Saud Porovics (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), 
Anders Gölevik (C) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 6   

Märta Bergqvist stipendiet 2022 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att dela ut årets Märta Bergqvist stipendium till Olle Ronach 
och Stella Moen.

Motivering
Olle Ronach är aktiv i Katrineholms kulturliv genom Katrineholmsrevyn och olika 
musikprojekt. Efter att ha studerat musik på gymnasiet och på folkhögskolenivå studerar 
Olle Ronach på kandidatprogrammet i musikproduktion på Kungliga musikhögskolan i 
Stockholm. Stipendie ges för att stötta under kvarstående studietid för inköp av digitala 
verktyg och utrustning och för sin fortsatta musikaliska resa.

Stella Moen har genom Kulturskolan och DuD studerat sång, drama, dans och musikal 
och varit med i en mängd föreställningar runt om i stan sedan barnsben. Hon är en 
talangfull studerande, just nu på Show & Musikal på Markaryds Folkhögskola och under 
våren kommer hon söka vidare till högre studier inom musikal. Märta Bergqvists 
stipendium ges till Stella för att stötta i ansökningsprocessen som innebär en många 
resor för auditions och i sina framtida studier och karriär!

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt avdelningschef 
Anna-Karin Wulgue.
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§ 7 KULN/2021:77  001

Revidering av arkivbeskrivning 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta revidering av arkivbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). 
Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur 
informationen hanteras.

Arkivbeskrivningen har reviderats efter nämndens nuvarande organisation samt följer 
Sydarkiveras mall för arkivbeskrivning.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Arkivbeskrivning kulturnämnden

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt utredare Axel 
Stenbeck.
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§ 8 KULN/2022:2  

Uppföljning av program för privata utförare 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta uppföljning av program för privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrdokument Program för privata utförare ska samtliga nämnder 
varje år göra en uppföljning av privata utförare inom verksamheten och översända till 
kommunstyrelsen.

En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild 
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL. 
Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.

Kulturförvaltningen har gjort en genomlysning av sin verksamhet och konstaterar att det 
i dagsläget inte finns några privata utförare inom kulturnämndens verksamhetsområde.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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§ 9   

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendets handlingar
 Redovisning av delegationsbeslut, kulturförvaltningen

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD) samt 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué.
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§ 10   

Verksamhetsinformation 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist samt avdelningschef Anna-Karin Wulgué för pågående verksamhet inom 
kulturnämnden.

 Kulturförvaltningens nya kultursamordnare Carina Nilsson presenterar sig för 
kulturnämnden.

 Under vinterlovet arrangerar Lyckliga Gatorna flera aktiviteter. Planering för 
kommande aktiviteter under året är igång.

 Ny konstutställning med David Taylor

 Nya öppettider på Perrongen tisdag-lördag, kl. 15-21.

 Ungdomsappen lanseras under våren där man kan informera och kommunicera 
med ungdomar som vistas på Perrongen.

 Fortsättning med projekt för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar.

 Perrongen firar 10 år vilket ska firas och uppmärksammas under våren.

 På biblioteket arrangeras sagoläsning varje lördag. 

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Anne Hofstedt 
(M) samt förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Anna-Karin Wulgué, 
bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och samordnare Carina Nilsson.
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Cecilia Carolina Björk
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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DATUM & TID: 2022-02-23 08:35:08 +01:00

NAMN: JARMO ERKINMIKKO
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08622268c92e35a5622e6b566e4303421d
DATUM & TID: 2022-02-24 07:27:16 +01:00

NAMN: AMI ROOTH
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0529151a0778417d731150f95941d30db8
DATUM & TID: 2022-02-24 15:23:20 +01:00
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