
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-09-28 Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, 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), Stefan Blomkvist (S), Anne Hofstedt (M)

Ersättare 

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Pierre Jansson, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué, , verksamhetsstrateg Anders Jansson, ekonom Ulrica 
Rytterström och GDPR-samordnare Erling Persson

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Utsedd justerare: Milos Smitran (M)

Utsedd justerare: Saud Porovic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk signering 2022-10-05

Paragrafer § 32-  § 39

Datum för anslags uppsättande 2022-10-06 Datum för anslags nedtagande 2022-10-28

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 32 TEMA - Katrineholm läser

§ 33 Delårsrapport januari till augusti 2022

§ 34 Svar på motion - fritidscheck för barn och ungdomar

§ 35 Yttrande över remiss - Aktivitetsplan Kulturplan Södermanland 2023

§ 36 Sammanträdesdagar 2023 för kulturnämnden

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut

§ 38 Information - GDPR

§ 39 Verksamhetsinformation
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§ 32

TEMA - Katrineholm läser 
Vid dagens tema informerar bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist om projektet 
”Katrineholm läser”.

I projektet är målet att så många som möjligt i Katrineholm ska läsa samma böcker och 
få en gemensam läsupplevelse som både breddas och fördjupas av en rad olika 
aktiviteter. Böckerna som har valts ut är novellen ”Huset” av Torgny Lindgren och 
bilderboken ”Furan” av Lisen Adbåge.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt bibliotekschef 
Anna-Karin Sjökvist.
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§ 33 KULN/2022:42

Delårsrapport januari till augusti 2022 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till kulturnämndens delårsrapport för 2022. 
Rapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 
januari till och med 31 augusti 2022. Strukturen på delårsrapporten utgår från 
styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget.

För kulturnämnden redovisas för perioden en negativ avvikelse på -1 295 tkr gentemot 
budget. Den sammantagna prognosen för året är +-0 kr. 

Kulturnämnden har en total investeringsbudget på 8 809 tkr för helåret. Utfallet per den 
31/8 är 2 210 tkr, vilket innebär att 25 procent av budgeten är upparbetad. 

Syftet med den rapportering nämnderna lämnar vid delåret är att ge underlag för att 
kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Framställningen 
fokuserar därför i första hand på sådana förhållanden som medfört större avvikelser i 
förhållande till plan.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens delårsrapport 2022

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anne Hofstedt (M), Saud 
Porovic (SD), Stefan Blomkvist (S), Ewa Callhammar (L), bibliotekschef Anna-Karin 
Sjökvist, ekonom Ulrica Rytterström, verksamhetsstrateg Anders Jansson och 
verksamhetschef Anna-Karin Wulgué.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten
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§ 34 KULN/2022:21

Svar på motion - fritidscheck för barn och ungdomar 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn och 
ungdomar avslås.

Reservation
Ewa Callhammar (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande:

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att 
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i 
projektet.”

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Kulturförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Kulturförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att det är 
angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för 
en sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att 
aktivera nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa 
kostnaderna för stödet hålls så låga som möjligt.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Motion fritidscheck, 2021-12-03

Yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra. Ordförande 
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag (avslag till motionen).

Överläggning
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Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L), 
Anne Hofstedt (M), Saud Porovic (SD) och verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 35 KULN/2021:74

Yttrande över remiss - Aktivitetsplan Kulturplan 
Södermanland 2023 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar kulturförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Region Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Kulturplan Sörmland 2023 – 2026 är ett flerårigt styrande dokument som kompletteras 
av årliga aktivitetsplaner. Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet 
för Sörmland och Region Sörmland, önskar få in eventuella synpunkter på förslag till 
Aktivitetsplan för 2023 senast den 1 oktober 2022.  

Kulturförvaltningen efterlyser en tydligare beskrivning av vilka insatser som ska ske 
kopplat till den övergripande ambitionen om att säkerställa delaktighet, deltagande och 
tillgänglighet avseende kultur och konst för i synnerhet barn och unga. I detta 
sammanhang bör exempelvis arbetet med Sörmlandsmodellen lyftas fram, som ska 
garantera länets 5 – 15 åringar två scenkonstföreställningar per år.

Kulturförvaltningen ser i övrigt positivt på aktivitetsplan 2023 och de prioriteringar som 
lyfts fram. Katrineholms kommun välkomnar särskilt de satsningar som görs med fokus 
på regional utveckling och kultur.  

Ärendets handlingar
 Yttrande, kulturförvaltningen

 Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023 – 2026, remissversion

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anne Hofstedt (M), Stefan 
Blomkvist (S), Milos Smitran (M), Saud Porovic (SD), Ewa Callhammar (L) och 
avdelningschef Anna Karin Wulgué.

Beslutet skickas till: Region Sörmland, akt
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§ 36 KULN/2022:48

Sammanträdesdagar 2023 för kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta sammanträdesdagar för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har antagit sina sammanträdesdagar för 
2023. 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

15 februari Årsredovisning, internkontrollrapport

26 april

14 juni Kulturresa 
Underlag för övergripande plan med budget

20 september Delårsrapport

6 december

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akt

Kommunstyrelsen
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§ 37

Anmälan av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
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§ 38

Information - GDPR 
GDPR-samordnare Erling Persson informerar om kulturförvaltningens arbete med GDPR:

 Kommunens påverkan av EU-domstolens beslut från 2020 om hantering av personuppgifter 
med USA.

 Hur information om hur kommunens hantering av personuppgifter kommuniceras till 
bibliotekets besökare.

 Förvaltningens arbete med registrering av personuppgiftsbehandlingar.

 Förvaltningens arbete med personuppgiftsavtal med upphandlade företag.

 Förvaltningens arbete med begäran om att ta del av vilka personuppgifter som behandlas.

 Förvaltningens arbete med personuppgiftsincidenter.

 Förvaltningens arbete med rutiner och arbetssätt kring GDPR för att undvika felaktigheter och 
incidenter. 

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Milos Smitran (M) och GDPR-
samordnare Erling Persson.
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§ 39

Verksamhetsinformation 
Pierre Jansson, ny förvaltningschef från och med den 3 oktober presenterar sig för 
kulturnämnden och hälsas välkommen till sitt nya uppdrag.

Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och avdelningschef Anna-Karin Wulgué informerar om 
pågående verksamhet inom kulturförvaltningen:

 Belysningen på kulturhuset ängeln och i konsthallen kommer bytas ut.

 Lyckliga gatorna planerar aktiviteter vid kulturnatten och höstlovet.

 Lyckliga gatorna är i behov av en fast lokal på Norr.

 Projektet Sång på gång är avslutat. Det finansierades av Länsstyrelsen och ett av 
resultaten blev ett sånghäfte med sånger och texter från hela världen.

 Biblioteket arbetar med att bygga en ny webbplats till bibliotekskatalogen. Syftet är 
att göra den mer tillgänglig. Man arbetar samtidigt med att byta leverantör av e-
böcker i syfte att göra det mer anpassat och tillgängligt för invånarna i Katrineholm.

 Nyhetsbrevet går inte att skicka ut till e-postadresser inom Katrineholms kommun, 
nämndens ledamöter och ersätter behöver därför ange sina personliga e-
postadresser för att kunna ta del av nyhetsbrevet.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Stefan 
Blomkvist (S), Anne Hofstedt (M) samt bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué.
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