
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-08-25 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, Barbro Skogberg (S), Rune Mårtensson (S), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth 
(MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Marita Sundqvist (S), Ann-Christine Sandell (S), Nicklas Jonsson (S)

Ersättare Anders Gölevik (C)

Övriga deltagande Förvaltningsschef Rickard Bardun, utredare Axel Stenbeck, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 
konstpedagog  Synnöve Pohjola. 

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Barbro Skogberg (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ami Rooth (MP)

Justeringens plats 
och tid

Digital justering, 2021-09-01

Paragrafer §25-  §34

Datum för anslags uppsättande 2021-09-02 Datum för anslags nedtagande 2021-09-24

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 25   

Tema - konstpedagogik 
Konstpedagog Synnöve Pohjola informerar om konstpedagogik inom 
kulturförvaltningen:

 Konsthallens utställningar.

 Konst- och målarverkstad.

 Konstverkstad på besök hos förskolorna.

 Gestaltningsuppdrag och pedagogik.

 Muralmålning och workshop.

 Offentlig konst och konstvandringar.

 Samarbeten och projekt kring bland annat Katrineholms torg samt en 
utställning med 3D skrivare.

 Framtagande av filmer kring utställningar, evenemang och konst.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Ann-Christin Sandell (S), samt 
förvaltningschef Rickard Bardun och konstpedagog Synnöve Pohjola.
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§ 26   

Information - programverksamhet 
Förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar om 
programverksamheten inom kulturförvaltningen.

Programverksamheten har börjat återöppna med försiktighet efter nedstängning och 
begränsning under året med anledning av covid-19.

Under sommaren har man haft flera samarbeten och projekt tillsammans med förskolor 
och +Katrineholm bland annat konstutställningen konstainer på torget och 
konstverkstad.

Under hösten arrangeras bland annat dansföreställningar, koreografiska utflykter samt 
digital bokcirkel och konsert under Prideveckan.

 

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Barbro Skogberg (S) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.
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§ 27 KULN/2021:58  042

Underlag för övergripande plan med budget 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar underlag för övergripande plan med budget 2022 och överlämnar 
det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Deltar ej i beslutet
Ewa Callhammar (L) deltar ej i beslutet.

Saud Porovic (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I april 2021 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-
2024. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med 
underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 
2022. Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2022 för 
kulturnämnden. 

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, driftbudget och 
investeringsbudget.

Övergripande plan med budget ska enligt kommunens styrsystem behandlas i 
kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november. 

Särskilt yttrande

Carl-Johan Forss (KD) framför att Snabba stålar borde marknadsföras tydligare, 
exempelvis på kulturskolan.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Kulturnämndens plan med budget för 2022

 Investeringsplan 2022-2024

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), 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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§ 28 KULN/2021:60  043

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar och översänder det till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller prislista för uthyrning av lokaler och samverkan med ideella föreningar, 
politiska partier samt övriga förvaltningar med flera på Kulturhuset Ängeln och 
ungkulturhuset Perrongen.  

Dokumentet innehåller uppdatering av befintlig prislista och gäller fr. o m den 1 januari 
för nästkommande år och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker. 

Ändringar av vilka lokaler som ingår i dokumentet, uthyrningsförfarandet samt priser har 
skett sedan dokumentets förra version. I samarbete med service- och 
teknikförvaltningen strävar kulturförvaltningen efter likvärdighet för att skapa tydlighet 
för de som önskar hyra kommunens lokaler.  

På grund av att kulturförvaltningen har släppt vissa lokaler i samband med 
Kontaktcenters utökning så finns inte dessa lokaler längre att hyra (Westbergrummet 
och Thoursierummet).  

På Perrongen sker ingen uthyrning av studiolokalerna varför dessa har plockats bort 
från dokumentet.  

För att skapa likvärdighet mellan kommunens övriga uthyrningsbara lokaler så har 
priserna justerats. Ytterligare så sker alla bokningar via samma bokningssystem för 
samtliga lokaler.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Förslag till hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar

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

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akt
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§ 29 KULN/2021:59  043

Revidering av biblioteksavgifter 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksavgifter i 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat 
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 

lånat.

De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.   
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig 
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 30 KULN/2020:12  805

Återrapportering uppdrag - belysning offentlig konst 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås att lägga informationen till handlingarna och ta upp belysning 
av offentlig konst i nämndens förslag till investeringsbudget i nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen fick 2019 i uppdrag av kulturnämnden att se över belysningen av 
den offentliga konsten (2019-04-23 §20). Kulturförvaltningen har sett över belysningen 
av den befintliga offentliga konsten i kommunen och har kommit fram till en 
prioriteringslista. För fullföljande av åtgärderna krävs att investeringsmedel tillförs.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Carl-
Johan Forss (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 31 KULN/2021:47  003

Remissvar - revidering av arkivreglemente 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och bedömning och 
översänder det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat förslag på arkivreglemente till alla 
nämnder. Eventuella synpunkter på förslag till arkivreglemente ska enligt remisstiden 
lämnas senast den 8 september 2021.

Förslaget i remissen är att ändra arkivreglementet till att kommunstyrelsen blir ansvarig 
för en kommunövergripande informationshanteringsplan istället för att ansvaret, som 
idag, delas upp mellan nämnderna och överförmyndaren.

Förslagets syfte är att få en likartad hantering av kommunens information över alla 
förvaltningar och att förvaltningar som arbetar åt flera nämnder ska få en bättre översyn 
av informationshanteringen.

Ansvaret och hanteringen av informationen ligger fortsatt kvar på respektive förvaltning, 
men det juridiska ansvaret att fatta gallringsbeslut och godkänna 
informationshanteringsplanen flyttas över till kommunstyrelsen.

I remissen ingår inte att ta ställning till den nya informationshanteringsplanen i sig, utan 
enbart kring förändringen i det juridiska ansvaret.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Remissversion – Arkivreglemente för delad arkivmyndighet mellan 
kommunstyrelsen (Katrineholms kommun) och kommunalförbundet 
Sydarkivera.

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun och utredare Axel Stenbeck.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 32   

Verksamhetsinformation 
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och förvaltningschef Rickard Bardun informerar om 
pågående verksamhet inom kulturförvaltningen:

 Månadsresultat och ekonomisk prognos. Prognosen visar på ett årligt 
ekonomiskt resultat enligt budget.

 Lyckliga gatornas sommaraktiviteter med stort besöksantal både i stan 
och i kransorterna.

 Höstens konstutställningar, visningar och aktiviteter.

 Stickcafét startar upp igen.

 Fasta aktiviteter på Perrongen under hösten med bland annat dans, 
glasblåsning och musikinspelning.

 Statens Servicecenter flyttar ut ur Kulturhuset Ängeln i oktober månad.

 Kulturförvaltningen ska i den mån det är möjligt försöka återanvända 
de gamla biblioteksbokshyllorna när dessa byts ut.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Johan Forss (KD) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.
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§ 33   

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.
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§ 34   

Övrigt 
Rune Mårtensson (S) informerar om Sköldinge Ölkultur och deras aktiviteter under 
sommaren och hösten.

Ewa Callhammar (L) undrar ifall det blir en kulturresa under hösten, då den ställdes in i 
juni på grund av covid-19. Förvaltningen undersöker frågan och ser ifall det är möjligt att 
planera en resa under hösten.  

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Rune Mårtensson (S), Ewa 
Callhammar (L) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
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