
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-06-02 Scenrummet, Lokstallarna, klockan 15:00 – 17:00 
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), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Jarmila Kocourkova (M)

Ersättare Inga Eriksson (S), Marita Sundqvist (S), Elisabeth Bohm (V)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjöqvist, 
samordnare Syrjeva Berberi  

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Ahmed Musse (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Carl-Johan Forss (KD)

Justeringens plats 
och tid

2021-06-14, elektronisk signering

Paragrafer §15-  §24

Datum för anslags uppsättande 2021-06-14 Datum för anslags nedtagande 2021-07-06

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 15 KULN/2021:45  042

Tertialrapport 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger tertialrapporten till handlingarna.

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

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram en tertialrapport för första tertialet 2021. Syftet med 
tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få 
bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första 
underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver 
därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den 
kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och 
övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och 
Övergripande plan med budget 2021-2023 som tertialrapporten ska svara upp 
gentemot.

Kulturnämndens verksamheter har i hög utsträckning påverkats av det rådande 
pandemiläget under perioden. Prognosen för kulturnämnden är en budget i balans vid 
årets slut.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Tertialrapport 1 2021, Kulturnämnden

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Jarmila Kocourkova (M), 
Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef Rickard Bardun och bibliotekschef Anna-Karin 
Sjökvist.

Förslag och yrkanden

Saud Porovic (SD) yrkar avslag till tertialrapporten.

Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Saud Porovics (SD) yrkande. Hon finner att nämnden 
bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 16 KULN/2021:11  830

Biblioteksplan 2021-2023 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksplan för 
Katrineholms kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och regioner efter den 1 januari 
2005 anta en plan för sina respektive verksamheter inom 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.

Förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 har varit ute på remiss 
till vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden. Biblioteksplanen har därefter 
justerats utifrån vad som framkommit i remissyttrandena.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Förslag till biblioteksplan

 Remissvar vård- och omsorgsnämnden § 48, 2021-04-22

 Remissvar bildningsnämnden § 13 2021-03-23

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 17 KULN/2021:24  800

Remiss Strategi för Katrineholms kommuns lek- och 
aktivitetsparker 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt förvaltningens bedömning till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker har remitterats till kulturnämnden 
från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Strategin för Katrineholms lek- och aktivitetsparker är ett vägledande dokument som 
syftar till att utveckla stimulerande, pedagogiska och väl utrustade lekmiljöer som 
attraherar små och äldre barn samt uppfyller säkerhetskraven i svensk standard. 
Dokumentet är att betrakta som en övergripande plan och kompletterar gällande 
Grönplan för Katrineholm för hur detta arbete ska bedrivas. I strategin beskrivs framtida 
planer på prioriteringar de närmaste åren, samt hur tillgängligheten till lekparkerna för 
barn och anhöriga med funktionsvariationer ska säkerställas. Strategin fungerar som en 
handledning med riktlinjer som styr utveckling, nyanläggning, skötsel och avveckling av 
lek- och aktivitetsparker. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker, remissutskick

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

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 18 KULN/2021:32  800

Remiss Inriktningsdokument trygghet och säkerhet 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt förvaltningen bedömning till 
kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Inriktningsdokument Trygghet och säkerhet har skickats till kulturnämnden på remiss 
från kommunstyrelsen.

De senaste åren har behovet och kraven på kommuner att bedriva ett aktivt och 
systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete ökat. Detta innefattar, bland annat, ökat 
samarbete med Polismyndigheten i trygghets- och brottsförebyggande arbete, ökat 
skalskydd för intern säkerhet samt lagkrav på att bygga upp det civila försvaret och 
kommunens krigsberedskap. 

Utifrån detta har kommunledningsförvaltningens säkerhetsavdelning tagit fram ett 
inriktningsdokument med syfte att förtydliga den övergripande viljan och inriktningen 
för kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. Genom att samla trygghets- och 
säkerhetsområdet i ett dokument synliggörs den röda tråden i arbetet. Dokumentet ska 
också omfatta de lagkrav som omfattar kommunens trygghet- och säkerhetsarbete.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Remissförfrågan Inriktningsdokument Trygghet och säkerhet

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 19 KULN/2021:25  800

Remiss - revidering av fordon- och resepolicy 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt förvaltningens bedömning till 
kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Revidering av styrdokumentet Rese- och fordonspolicy har skickats på remiss till 
kulturnämnden från kommunstyrelsen.

Policyn omfattar de resor som sker i kommunens regi av kommunens tjänstemän, 
förtroendevalda i tjänst samt transport av varor till och inom kommunens verksamheter. 
Policyn fungerar som styrdokument vid upphandling av resor, fordon samt 
transporttjänster.

Kopplat till förslaget finns förslag till riktlinjer framtagna. Dessa är ett 
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra verksamhetens 
arbete med Policy för resor och transporter i tjänsten. Riktlinjerna ska därmed inte 
beslutas av nämnden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Förslag Rese- och fordonspolicy

 Förslag till Riktlinjer för rese- och fordonspolicy

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

 Akten
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§ 20   

Kulturnämndens kulturstipendium 2021 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att dela ut kulturstipendiet under hösten 2021.

Sammanfattning av ärendet
På grund av coronapandemin och dess påverkan på kulturlivet har inga nomineringar till 
kulturnämndens stipendium inkommit till dagens sammanträde. Förhoppningen är att 
kulturstipendiet kan delas ut under hösten istället.

Kulturnämndens överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef 
Rickard Bardun. 
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§ 21   

Lyckliga gatornas sommarverksamhet 2021 
Samordnare Syrjeva Berberi informerar om Lyckliga Gatorna och årets 
sommaraktiviteter.

Lyckliga Gatorna är ett projekt med syfte att bedriva kostnadsfria fritidsaktiviteter för 
barn och unga. Sedan 2021 är Lyckliga Gatorna en del av kulturnämndens ordinarie 
verksamhet.

För sommarens aktiviteter har Lyckliga Gatorna beviljats statligt stöd som används till att 
anställa aktivitetsledare och genomföra aktiviteter. 

Aktiviteterna genomförs både i tätorten och i kransorterna, både utomhus i parker och 
på torg samt inomhus i skolor och idrottshallar.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Ewa Callhammar (L) 
samt samordnare Syrjeva Berberi och förvaltningschef Rickard Bardun.
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§ 22   

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

 Framtagen broschyr för Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviteter som 
delas ut till barn- och unga i kommunen.

 Sommarutställning i konsthallen mellan den 5 juni-14 augusti av Erik 
Östensson.

 Efter sommaren, 28 augusti- 9 oktober blir det en konstutställning av 
textilkonstnär Ida Lovisa Rudolfsson.

 Lyckliga Bibblans projekt Stickcaféet planeras att starta upp igen efter 
uppehåll på grund av corona.

 Litterära vandringar med Storyspot som är en del av Lyckliga Gatornas 
sommaraktiviteter.

 Dansföreställningen Gläntan spelas på Turbinen, Lokstallarna, den 29–
30 juni. 

 Kulturförvaltningen genomför flera aktiviteter med förskolorna, bland 
annat koreografiska utflykter.

 Programverksamheten för hösten är under planering.

 Konstverket vid förskolan Karamellen har invigts. Konstverkets figurer 
har döpts till Pim och Plum. Barnen på förskolan har tagit fram 
historier till figurerna som konstnären Anja Pauser kommer göra en 
bok av.

 Muralmålningen på Kungsgatan är under planering, förvaltningen har 
skickat in bygglov. 
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§ 23   

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen redovisar fattade delegationsbeslut mellan den 15 februari – 27 maj.
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§ 24   

Övrigt 
Cecilia Björk (S) informerar om tidigare förvaltningschef P-O Millbergs bortgång och 
begravning.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Inga Eriksson (S), Saud Porovic 
(SD), Jarmila Kocourkova (M), Carl Johan Forss (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
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