
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-08-31 Scenrummet, Perrongen, klockan 15:00 -17:00 
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Milos Smitran (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 2:e 

vice ordförande, Jarmo Erkinmikko (S), Rune Mårtensson (S), Saud Porovic (SD).

Beslutande ersättare Emil Svensson (S), Marita Sundqvist (S), Ann-Christine Sandell (S),  Jarmila Kocourkova (M) 
Elisabeth Bohm (V). 

Ersättare Stefan Blomkvist (S). 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rasmus Berglöv, nämndsekreterare Matilda Johansson, 
nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, tf. förvaltningschef Anna-Karin Sjökvist, 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué, samordnare Syrjeva Berberi, verksamhetsstrateg Anders 
Jansson och ekonom Ulrica Rytterström.

Ordförande:  Cecilia Björk (S)

Utsedd justerare: Ewa Callhammar (L)

Utsedd justerare: Rune Mårtensson (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt 2022-09-05

Paragrafer § 23-  § 31

Datum för anslags uppsättande 2022-09-06 Datum för anslags nedtagande 2022-09-28

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning

§ 23 Val av justerare

§ 24 Dagordning

§ 25 TEMA - Sommaren 2022

§ 26 Förslag till kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget     
2023

§ 27 Förslag till revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar

§ 28 Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan

§ 29 Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut

§ 31 Verksamhetsinformation
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§ 23

Val av justerare 
Ewa Callhammar (L) och Rune Mårtensson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.
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§ 24

Dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 25

TEMA - Sommaren 2022 
Syrjeva Berberi, samordnare berättar om lyckliga gatornas verksamhet sommaren 2022. 
Lyckliga Gatorna blev beviljade 1 miljon kronor från kommunstyrelsen för att anordna 
gratis aktiviteter för barn och unga i grundskoleåldern. Föreningar, studieförbund och 
andra verksamheter fick möjlighet att söka upp till 15 000 kronor för att bedriva gratis 
aktiviteter för barn och ungdomar. 

Under sommaren har det bland annat anordnats sommarlovsaktiviteter samt gatu- och 
vardagsfest. Lyckliga gatorna har haft verksamhet både i centralorten samt på 
landsbygden. Under sommaren 2022 har verksamheten haft cirka 3600 besökare. 
Nämnden får även information om höstens planerade aktiviteter. 

Under informationen yttrar sig Elisabeth Bohm (V) och Cecilia Björk (S).
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§ 26 KULN/2022:37

Förslag till kulturnämndens underlag för övergripande 
plan med budget 2023 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 
2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
I april 2022 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-
2025. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med 
underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 
2023.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i 
november.

Kulturförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag 
till kulturnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 
2023. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar, prioriteringar, 
driftbudget och investeringsbudget. 

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska 
respektive nämnd fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder 
tillträder den 1 januari 2023 kommer nämndernas planer inte fastställas innan 
planeringsåret påbörjas. Nämndens plan med budget ska fastställas senast i februari 
2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-08-16

 Förslag till kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ann-Christine Sandell (S), 
Saud Porovic (SD), Jarmila Kocourkova (M) och Ewa Callhammar (L) samt tf. 
förvaltningschef Anna-Karin Sjökvist, avdelningschef Anna-Karin Wulgué och ekonom 
Ulrica Rytterström.
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Yrkanden

Saud Porovic (SD) yrkar på avslag på förslaget.

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.

Beslutet skickas till: 

kommunstyrelsen 

akten
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§ 27 KULN/2022:43

Förslag till revidering av Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS. 4.11 i enlighet med 
kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av styrdokumentet Hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar - KFS. 4.11. I ärendet föreslås en 
differentierad prissättning, där kostnaden för att hyra en lokal för repetition blir lägre 
jämfört med kostnaden för att hyra samma lokal för föreställning. Genom detta likriktas 
prissättningen så att den följer samma grundprincip som för andra föreningar. För 
idrottsföreningar gäller exempelvis sedan tidigare att kostnaden för att hyra en 
anläggning för träning är lägre jämfört med kostnaden för att hyra samma anläggning 
för tävling. 

Vidare görs en höjning av hyran för hörsalen på Kulturhuset Ängeln avseende sådan 
bokning som ej är kopplad till lokal föreningsverksamhet. Avsikten är därigenom 
förstärka modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för den lokala 
föreningsverksamheten. 

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen kommer, i likhet med de hyror och 
avgifter som nu lämnats oförändrade, att indexregleras vid årsskiftet 2022/2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-08-10

 Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS 4.11 
(färgmarkerade ändringar)

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Elisabeth Bohm (V) 
samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

kommunstyrelsen 

akten
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§ 28 KULN/2022:26

Yttrande över remissen Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt 
eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag 
till Övergripande kompetensförsörjningsplan. Planen tar sin utgångspunkt i 
Katrineholms kommuns personalpolitiska program (KF 2020-06-15 § 52) och de 
utmaningar organisationen står inför, bland annat i form av ett förestående 
generationsskifte.

I dokumentet anges en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning. Planen 
utgår från modellen ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. 
Kulturförvaltningen instämmer här i de överväganden som görs i dokumentet, bland 
annat om vikten av ett strategiskt arbete för att locka potentiella medarbetare till 
kommunen. Förvaltningens bedömning är dock att planen bör kompletteras med 
anvisningar om hur ansvaret för de olika åtgärderna i den ska fördelas mellan 
nämnderna. 

Vidare bör det förtydligas hur förslaget förhåller sig till de kompetensförsörjningsplaner 
som finns på förvaltningsnivå. Om den övergripande planen ska ge vägledning för 
förvaltningarnas planer, exempelvis i de långsiktiga och kommungemensamma 
perspektiven, bör den också antas med längre giltighetstid. Att såsom föreslagits årligen 
revidera innehållet kan göra det svårt för dokumentet att få genomslag.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-08-08

 Protokollsutdrag personalutskottet 2022-02-09, § 5

 Reservation angående personalutskottets beslut om kompetensförsörjningsplan

 Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och verksamhetsstrateg 
Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

kommunledningsförvaltningen och akten
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§ 29 KULN/2022:27

Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i 
Katrineholms kommun 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt 
eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag 
till styrdokument, Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun. Förslaget är en 
utveckling av tidigare anvisningar i Friskvårdsarbete i Katrineholms kommun (KF 2017-
06-19, § 108).

Målsättningen är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser 
som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering. 
Kulturförvaltningen välkomnar ett kommungemensamt styrdokument för det 
hälsofrämjande arbetet. Ett enhetligt och uthålligt arbete för att understödja de 
anställdas hälsa är något som alla tjänar på, både medarbetare, arbetsgivare och 
medborgare. 

Som en av åtgärderna i arbetet anges att det ska finnas medel som förvaltningarna kan 
söka i form av en hälsopremie. Detta ska kunna bekosta mindre projekt/insatser inom 
det hälsofrämjande området med upp till 100 tkr per projekt. Kulturförvaltningen ser 
positivt på en sådan permanent satsning. Då det finns en risk att det kan uppstå en 
konkurrenssituation om medlen bör dock skrivningen gällande kriterier och beslut 
utvecklas. Det bör exempelvis framgå på vilken nivå som beslut om medlen ska fattas. 

Kulturförvaltningen noterar även att kommunplan 2019-2022 används som en tydlig 
utgångspunkt för dokumentet. Då en ny kommunplan upprättas efter valet kan det 
finnas skäl att invänta denna, och den styrning som kommer till uttryck där, innan 
dokumentet färdigställs. I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-08-08

 Protokollsutdrag personalutskottet 2022-02-09, § 3

 Förslag till Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Saud Porovic (SD) 
samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.
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Beslutet skickas till: 

kommunledningsförvaltningen 

akten
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§ 30

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendet utgick från dagens sammanträde.
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§ 31

Verksamhetsinformation 
Vid dagens sammanträde redogör tf. förvaltningschef Anna-Karin Sjökvist samt 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué för pågående verksamhet inom kulturnämnden.

 Månadsrapport för juli presenterades. 

 Lyckliga gatorna hade 1000 fler besökare än år 2021 och en stor vuxennärvaro. 

 Hösten ska planeras in och perrongen har varit öppen för eleverna. Nya 
sjundeklassare kommer att kunna besöka perrongen.

  Samarbete med kvinnojouren Miranda.

 Katrineholm läser, ett antal bokholkar har satts upp och fler kommer sättas upp

 Offentliga konstprojekt, invigning har genomförts på Dufvegården. Utsmyckning av 
Järven och Stensättersskolan pågår. 

 Kulturstipendium kommer delas ut den 3 september 2022 på Fogelstad.

 Programverksamheten är i full gång och programpunkter har lagts in i kommunens 
evenemangskalender.

 Föreningarna har nu möjlighet att ansöka om bidrag för kommande period.

 Språkcafét är numer öppet varje tisdag och är välbesökt.

  I samarbete med Komtek ges möjlighet att testa VR-set i en regional satsning.

 Popup-bibliotek i form av lådcykel har givit barn möjlighet till aktiviteter i form av 
ansiktsmålning och pyssel.

 Sommarboken har genomförts i form av att om man läser fem böcker har man 
möjlighet att välja en.

 1000 set av Katrineholmsböckerna kommer att delas ut. Boken finns i fyra delar.

Vidare lämnades följande övrig information av ordföranden Cecilia Björk (S): tidigare 
förvaltningschef Rickard Bardun har slutat. Anna-Karin Sjökvist är tillförordnad 
förvaltningschef tills Pierre Jansson, som tidigare varit anställd på Service och 
teknikförvaltningen, tillträder den 3 oktober 2022. Slutligen väckte Saud Porovic (SD) 
även frågan om att muralmålningen på norr bör renoveras på grund av sprickor och 
trottoaren nedanför rensas från ogräs. 

Comfact Signature Referensnummer: 1439690



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Cecilia Carolina Björk
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0861d09290593f1a039d6df7f32df2586c
DATUM & TID: 2022-09-05 22:22:27 +02:00

NAMN: EVA CALLHAMMAR
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0863eaaa47a41ae6c7f69ac91261cfa850
DATUM & TID: 2022-09-08 22:27:52 +02:00

NAMN: RUNE MÅRTENSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d7456f793947f768beb7c322ddf4e355
DATUM & TID: 2022-09-10 10:05:11 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-10 10:05:25 +02:00
Ref: 1439690
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1439690

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Innehållsförteckning
	Val av justerare
	Dagordning
	TEMA - Sommaren 2022
	Förslag till kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023
	Kulturnämndens beslut
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	Förslag till revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning

	Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan
	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning

	Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
	Kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning

	Anmälan av delegationsbeslut
	Verksamhetsinformation
	Underskriftssida

		2022-09-10T08:05:28+0000
	Comfact AB




