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Dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för kulturnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

2. Kulturnämnden överlämnar till förvaltningschefen att analysera eventuella åtgärder 
som bör vidtas som en följd av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har, som ett led i arbetet som dataskyddsombud för 
Katrineholms kommun, kontrollerat statusen vad gäller GDPR-efterlevnaden för respektive 
nämnd genom en enkät. 

Utifrån kontrollen av kulturnämnden har Sydarkivera tagit fram en rapport om 
dataskyddsefterlevnaden 2020-2021 för kulturnämnden. I rapporten beskrivs de viktigaste 
frågorna för kulturnämnden att arbeta vidare med kopplat till dataskyddsefterlevnaden.

Kulturnämnden får i rapporten ett bra betyg för sitt arbete med GDPR, men rapporten 
lyfter fram behov av fortsatt utvecklingsarbete med kartläggning av 
tredjelandsöverföringar, fastställande av roller inom systemförvaltning samt utökning av 
funktioner inom risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Ärendets handlingar
 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för kulturnämnden 

Katrineholms kommun

Förvaltningens bedömning
Kulturnämnden har ett pågående arbete med dataskyddsfrågor, vilket också framgår av 
rapporten. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden överlämnar till förvaltningen att 
analysera vilka eventuella åtgärder som bör vidtas och på vilket sätt så ska ske.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
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Delårsrapport för kulturnämnden 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för kulturnämnden för 
perioden januari till och med augusti 2021och överlämna den till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat en delårsrapport för kulturnämnden för perioden januari 
till augusti 2021. Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 397 tkr gentemot budget. 
Prognosen för helåret för kulturnämnden är ett positivt resultat om 300 tkr. 

Coronapandemin har haft en stor inverkan på kulturförvaltningens verksamheter under 
året, vilka inte har kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare. Förvaltningen har 
under året arbetat med nya vägar för att nå ut med verksamheten, bland annat genom 
digitalisering och samverkan med andra förvaltningar.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport kulturnämnden 2021

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Inledning 
Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 

till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad 

utveckling gällande kulturnämndens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen 

och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta 

åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. 

Strukturen på delårsrapporten 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 delårsrapporten ska svara upp gentemot. 

I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och 

investeringar) och verksamhet (resultatmål). 
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Ansvarsområde och organisation 
Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för 

kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver 

ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. 

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker 

och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och 

organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning 

på gator, torg och andra allmänna platser. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 

Coronapandemin 

Coronapandemin har haft en fortsatt stor påverkan på Kulturförvaltningens verksamhet under året 

och även på de föreningar som verkar inom kulturnämndens ansvarsområde. Anpassningar i 

kulturförvaltningens verksamheter har gjorts kontinuerligt utifrån råd, rekommendationer och 

föreskrifter från myndigheter och regering. 

Kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har haft ett gemensamt arbete kring 

hanteringen av coronapandemin. Kulturförvaltningen har också medverkat aktivt i det 

kommunövergripande arbetet, särskilt med frågor kopplade till trygghet för barn och unga. 

Kulturhuset Ängeln 

Kulturhuset Ängeln är i vanliga fall en samlingsplats men i och med pandemin stängdes huset och 

även filialbibliotekslokalerna för allmänheten i slutet av 2020 och öppnade igen i början av maj 

2021. Detta har inneburit lägre besökssiffror än normalt hittills i år. 

Biblioteket 

Under tiden som bibliotekslokalerna varit stängda för allmänheten har folkbiblioteket med filialer 

arbetat med marknadsföring av det digitala utbudet och anpassat grundverksamheten efter 

rådande restriktioner för att upprätthålla biblioteksservicen. 

Skolbiblioteken har i hög utsträckning haft bibehållen verksamhet med anpassningar anpassade 

efter aktuellt läge på respektive skola. Under våren gavs fler lektioner på distans och kontakten med 

lärarna var till största delen digital. Trots denna anpassning har en mängd aktiviteter genomförts, till 

exempel bokprat, högläsningstillfällen och bibliotekskunskapslektioner. 

Konsten 

Under perioden som kulturhuset Ängeln var stängt för allmänheten var konsthallen öppen för 

konstpedagogisk verksamhet för skolelever och barn. Även digitala visningar genomfördes. 

Lyckliga Gatorna 

På grund av rådande läge har lovverksamheten under våren varit anpassad och inte bedrivits i den 

vanliga omfattningen, aktiviteterna marknadsfördes inte heller. Lyckliga Gatornas 

vardagsverksamhet pågick i den mån det var möjligt som vanligt, dock förlades aktiviteterna 

utomhus samt i mindre grupper. 

Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter har bedrivits på fler platser än vanligt, som ett led i att 

coronasäkra aktiviteterna. 

Med anledning av pandemin har inte vardags- och gatufester kunnat genomföras under perioden. 

Perrongen 

Perrongen hade under en stor del av perioden en begränsning i besöksantal och endast öppet för 

föranmälda besökare. Verksamheten har under perioden haft en högre andel tjejer bland 

besökarna än tidigare. 
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Liksom övrig verksamhet har även Perrongens verksamhet anpassats efter rådande restriktioner, 

vilket inneburit att vissa aktiviteter fått ställas in och andra flyttats fram. 

Programverksamheten 

Flera aktiviteter som har erbjudits för barn och unga har blivit inställda eller flyttade på grund av 

restriktioner eller för lågt deltagande till följd av pandemin. 

200 pysselpåsar delades ut under påsklovet i samarbete med +Katrineholm. 

Volymutveckling 

Volymmått 

Utfall jan-jun 

2021 Prognos 2021 

Utfall jan-jun 

2020 Utfall 2020 

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 8 15 23 29 

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 2 5 4 8 

Besök på Kulturhuset Ängeln 26 970 90 000 108 444 181 771 

Besök i konsthallen 6 653 15 000 5 088 11 036 

Utlån av e-media 9 752 20 000 10 737 17 075 

Utlån per invånare 3,41 7,0 3,3 7,2 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 41,6% 50 % 55,7% 52% 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 58,4% 50 % 44,2% 48% 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 16 780 45 000 21 950 56 227 

Kommentar till volymutveckling 

Kulturhuset Ängeln har varit stängd för allmänheten under en stor del av året med anledning av 

pandemin, men verksamheterna har tagit emot enskilda besökare samt skolklasser under den 

stängda perioden. Besöksräknaren har även räknat när personalen passerat för utlämning av 

material i entrén. 

Även konsthallen öppnade igen för allmänheten under maj månad. Under den stängda perioden 

har flertalet skolklasser besökt konsthallen och flera digitala visningar på sociala medier har 

genomförts. De som deltagit i digitala visningar räknas inte in i volymmåttet besök i konsthallen. 

Fördelningen av utlån på skolbiblioteken är högre än förväntat i förhållande till utlån på 

huvudbiblioteket. Detta beror på att skolbiblioteken hållit öppet medan huvudbiblioteket hållit 

stängt. 

Antalet besökare på Perrongen har också varit lägre med anledning av pandemin. Antalet besökare i 

Turbinen mäts inte. 
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Händelser under året 
Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin har präglat verksamheten under året, vilket beskrivs närmare under avsnittet 

verksamhetsrapport. 

Katrineholms kommun erhöll cirka 1,3 miljoner kronor i statsbidrag för genomförande av 

kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Genom dessa medel har Lyckliga gatorna kunnat bedriva 

en omfattande verksamhet på flertalet platser i kommunen. 

Övriga händelser 

Under sommaren har kulturförvaltningen varit delaktig i arbetet med att skapa en attraktiv miljö på 

Stortorget. Detta gjordes i samverkan med +Katrineholm och Viadidakt. Dels har besökarna på 

stortorget kunnat uppleva konst som visats i en ombyggd container och dels har barn och unga 

erbjudits aktiviteter med Lyckliga gatorna samtidigt som aktivitetsledarna höll Fritidsbanken öppen 

för utlåning av fritidsutrustning. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att kulturnämndens måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan 

och budget. Coronapandemin har dock haft en stor inverkan på kulturförvaltningens verksamheter, 

som under året inte kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare, vilket också påverkar 

måluppfyllelsen negativt. 

Målbedömning resultatmål 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

 Samtliga verksamheter inom kulturförvaltningen tog emot 

ferieungdomar under alla tre perioder under sommaren. 

Genom att ta emot praktikanter från Viadidakt bidrar 

kulturförvaltningen till att göra vägen till arbete kortare för de 

individer som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna 

erbjuds kompetenshöjande praktikplatser för arbete inom 

skolbiblioteksområdet samt Lyckliga gatorna. Efter en tid av 

planering och förberedelser togs de första praktikanterna emot i 

slutet av andra tertialet. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Tryggare offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 

VSR 

 Lyckliga gatorna och Perrongen erbjuder kostnadsfria 

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar från 6-20 år i syfte att 

bidra till en meningsfull fritid som skapar delaktighet och 

engagemang i kontakt med trygga vuxna. Aktiviteter erbjuds på 

flertalet platser runt om i kommunen. 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

 Biblioteket har en etablerad samverkan med förskolan. Även 

konst- och programverksamhet har involverats i denna 

samverkan i samband med konstutställningen Hållbar framtid 

samt konstnärlig gestaltning "Pom och Plum" vid nya förskolan 

Karamellen. 

 Fler elever ska klara målen i 

grundskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 Kulturförvaltningens arbete med att skapa trygga miljöer för barn 

och unga, samt skolbibliotekens verksamhet bidrar till 

måluppfyllelse. 

 Fler elever ska klara målen i 

gymnasieskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 Kulturförvaltningens arbete med att skapa trygga miljöer för barn 

och unga, samt skolbibliotekens verksamhet bidrar till 

måluppfyllelse. 
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Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av skolmåltiderna 

ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

 Förvaltningens arbete med barn och unga genom Perrongen och 

Lyckliga gatorna bidrar till måluppfyllelse. På grund av pandemin 

har verksamheterna nått färre barn och unga jämfört med tiden 

innan pandemin. 

Trygg vård & omsorg 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare inom 

vård och omsorg 

KULN, VON 

 Pandemin har begränsat möjligheterna att nå ut med aktiviteter 

riktade till målgruppen. Digitala träffar med kulturombuden, 

digitala visningar av konstutställningar och "boken kommer" har 

erbjudits under perioden. 

 Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och unga 

ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 Kulturförvaltningens arbete med Lyckliga gatorna och Perrongen, 

samt konstavdelningens och bibliotekets pedagogiska verksamhet 

bidrar till måluppfyllelse. 

 Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att skadas 

till följd av eget eller andras 

bruk av tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN 

 Kulturförvaltningens arbete med barn och unga är centralt för 

måluppfyllelse. Även medverkan i det förvaltningövergripande 

ANDTS-arbetet bidrar, där kulturförvaltningen bland annat bidrar 

med utbildare inom ANDTS-området. 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, 

idrotts- och fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

 Pandemin har medfört lägre deltagarantal i våra verksamheter. 

 Kultur, idrott och fritid för 

barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 En stor del av kulturförvaltningens verksamhet är direkt riktad till 

barn och unga. 

 Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 Kulturförvaltningen strävar efter ett brett utbud av aktiviteter och 

verksamhetsinnehåll som ska tilltala många invånare oavsett 

genus, ålder eller ursprung. 

Andelen flickor/kvinnor på Perrongen har ökat under perioden. 

Hållbar miljö 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

 I samverkan med KFAB strävar kulturförvaltningen efter minskad 

energiförbrukning. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Kulturförvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet 

med fokus på förebyggande och kompetenshöjande insatser. 

Kulturförvaltningen har vid rekrytering av nya medarbetare haft 

en stor mängd relevanta sökande. 
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Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Ökat 

medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Kulturförvaltningen har ett högt medarbetarengagemang. Utifrån 

de årliga medarbetarenkäterna tas handlingsplaner fram för att 

bibehålla det höga engagemanget. 

 Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Kulturförvaltningen har en låg sjukfrånvaro. 

Kulturförvaltningen bedriver bland annat ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, deltar i det kommungemensamma 

hälsofrämjande arbetet och uppmuntrar 

medarbetarengagemang. 

 Kommunens tillgänglighet 

för invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

 Pandemin har inneburit begränsningar i tillgängligheten på grund 

av restriktioner. Kulturförvaltningen har under året hittat nya 

vägar att nå ut med verksamheten, bland annat genom 

digitalisering och samverkan med andra förvaltningar. 

 Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Pandemin har påskyndat den digitala delaktigheten bland 

medarbetarna. 

 Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt 

och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 

KVAAB, VSR 

 Ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och service- och 

teknikförvaltningen har lett till kompetensöverföring och kollegialt 

lärande, samt en gemensam stab. 

Genom flytt av utskriftsfunktionen från biblioteket till 

kontaktcenter har effektivisering av personalresurser skett. 

Den förvaltningsövergripande samverkan kring trygghet barn och 

unga har lett till att kommunens gemensamma resurser används 

mer effektivt i syfte att skapa trygghet och goda relationer till 

vuxna. 

Kulturförvaltningen har genom samverkan med +Katrineholm och 

Viadidakt nått ut med mer verksamhet till fler invånare. 

 Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

 Kulturförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat för helåret. 

 Nettodriftskostnaderna ska 

inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

 Kulturförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat för helåret. 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Budget: 43 205 tkr för år 

2021 Utfall per 31/8 2021 

Budget per 31/8 

2021 

Avvikelse per 31/8 

2021 

Prognos avvikelse 

helår 2021 

Förvaltningsövergripande 

nivå -6 035 -7 130 1 095 200 

Biblioteket -10 072 -10 078 6 0 

KUL (Program, 

Föreningsbidrag, Konst & 

Perrongen) -10 851 -10 148 -703 100 

Lyckliga Gatorna -1 339 -1 339 0 0 

     

     

Summa -28 297 -28 695 397 300 

Kommentar 

Delårsresultat 

Kulturnämnden redovisar per den 31/8-2021 ett resultat på +397 tkr. 

Förvaltningsövergripande nivån redovisar en positiv avvikelse på +1 095 tkr. Överskottet förklaras till 

stor del av att det har varit vakanta tjänster, samt lönekostnader som felaktigt belastat KUL-

avdelningen vilket kommer att justeras under tredje tertialet. 

Biblioteket redovisar en positiv avvikelse på +6 tkr och en budget i balans. 

KUL (Konst, Ungkultur & Lokstallet) redovisar en negativ avvikelsen på -703 tkr som förklaras av att 

de särskilda kulturstöden till föreningar och bidragen till studieförbunden redan är utbetalda för 

året, samt lönekostnader som felaktigt belastat KUL-avdelningen. 

Lyckliga Gatorna redovisar ett resultat på +/- 0 tkr och en budget i balans. Resultatet förklaras av att 

årets tilldelade bidragsmedel har finansierat lovaktiviteterna. 

  

Helårsprognos 

Kulturnämndens prognostiserar ett positivt överskott på +300 tkr för år 2021. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt Utfall per 31/8 2021 Budget helår 2021 

Kvar av årets 

budget 

Prognos avvikelse 

helår 2021 

Inventarier 0 -129 129 80 

Konst Dufvegården -708 -1 346 638 0 

Konst Karamellen -140 -150 10 0 

Konst Parkeringshus Norr -150 -308 158 0 

Konst Sandbäcksskolan 0 -300 300 300 

KOHA 

(Biblioteksdatasystem) -78 -357 279 150 

Skyltssytem 0 -77 77 0 

Offentlig konst -83 -580 497 490 

Oförutsedda investeringar 0 -63 63 0 

Belysning av offentlig konst 0 -50 50 0 

Depositionskonst 0 -50 50 0 

Konst Backavallen 0 -550 550 550 

Muralmålning Kungsgatan 0 -170 170 0 

Summa -1 159 -4 130 2 971 1 570 

Kommentar 

Kulturnämndens investeringsbudget för år 2021 uppgår till -4 130 tkr. Vid delårsbokslutet är utfallet 

-1 159 tkr, vilket motsvarar ca 28% av årsbudgeten. 

Vid årets slut beräknas 1 570 tkr av årets budget kvarstå, medel som behöver flyttas med till 2022 

för att investeringarna ska kunna slutföras. 

Årets största investeringspost avser konst till nya särskilda boendet Dufvegården, ett projekt som 

påbörjades under 2020 med en totalbudget på 2 650 tkr (varav 1 304 tkr nyttjades 2020). Projektet 

har hittills resulterat i fasta konstnärliga gestaltningar gjorda av Anna Berglund och Astrid 

Göransson Återstående medel är avsedda för inköp av löskonst. 

Övriga genomförda eller pågående konstprojekt som beräknas bli färdigställda under året är 

konstverket Pom och Plum vid Karamellens förskola, konst till nya parkeringshuset och 

muralmålningen på Kungsgatan av Daniel Fahlströms (Huge Art). Under året planeras också för att 

få belysning av Tummen i Sveaparken samt belysning av konsten i Lövatunneln på plats och inköp av 

depositionskonst ska göras. 

Tre större konstprojekt kommer att upphandlas under hösten; konst Backavallen, konst 

Sandbäcksskolan och konstnärlig gestaltning till den så kallade Scaniarondellen (projekt Offentlig 

konst). 

Projektet med att slutföra implementeringen av biblioteksdatasystemet (KOHA) pågår, beräknas 

slutföras 2022. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 

Kulturförvaltningen har inom Lyckliga gatornas verksamhet en stor andel timanställda 

aktivitetsledare. 

Nyckeltal 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Totalt 

delår 

2020 

Kvinnor 

delår 

2020 

Män 

delår 

2020 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/8 15 150   14 719   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 

av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 0,1%   0,2%   

Årsarbetare, antal omräknade 

heltider 1/1-31/7 43,1 30 13,1 45 28 16 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 1/1-31/7 15% 12,4% 21,1% 14,2% 13,5% 15,3% 

Månadsanställda, antal 31/8 39 28 11 39 26 13 

Tillsvidareanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 92,3% 92,9% 90,9% 94,9% 100% 84,6% 

Visstidsanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 7,7% 7,1% 9,1% 5,1% 0% 15,4% 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 

Nyckeltal 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Totalt 

delår 

2020 

Kvinnor 

delår 

2020 

Män 

delår 

2020 

Månadsanställda som arbetar 

heltid, andel (%) 31/8 89,7% 85,7% 100% 94,9% 92,3% 100% 

Månadsanställda med 

heltidsanställning som har valt att 

arbeta deltid, andel (%) 31/8 5,4% 7,7% 0% 2,6% 4% 0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid 

(%) 31/8 67,5%   67,5% 67,5%  

Tillsvidareanställda som slutat på 

egen begäran, antal 1/12-31/7 4   3   

Tillsvidareanställda som gått i 

pension, antal 1/12-31/7 0   0   
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Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

Kulturförvaltningen har en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år 

och ligger även lägre än motsvarande period 2019. 

Nyckeltal 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Totalt 

delår 

2020 

Kvinnor 

delår 

2020 

Män 

delår 

2020 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 1%   1,4%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 

12 månaderna (%) 1/9-31/8 62,8% 60% 69,2% 55,8% 55,2% 57,1% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/6 2,2% 2,4% 1,8% 3,6% 3,9% 3% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 

(%) 1/12-30/6 2% 2,1% 1,7% 2,7% 2,8% 2,5% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 

dagar (%) 1/12-30/6 0,2% 0,3% 0,1% 0,9% 1,1% 0,5% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 

(%) 1/12-30/6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Rehabärenden pågående, antal 31/8 1   0   
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Förväntad utveckling  
Pandemin, som kraftigt påverkat verksamheterna inom nämndens ansvarsområde under 2020 och 

2021, fortsätter att påverka verksamheterna och föreningslivet. I slutet av september förväntas 

merparten av kvarvarande pandemirestriktioner släppas och förhoppningen är en successiv 

återgång till ett normalläge, utan större bakslag längs vägen. Pandemin och dess efterdyningar 

fortsätter dock att påverka verksamheten och föreningslivet under hösten och en tid framöver. Det 

är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få 

negativa effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa, samtidigt som att det är viktigt att 

lärdomarna och möjligheterna som arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara. 
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Ökad 

sysselsättning 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB 

Ungdomar som är 

etablerade på 

arbetsmarknaden 1 år 

efter fullföljd 

gymnasieutbildning, 

yrkesprogram kommunala 

skolor (%) 

53,9% 54,4% 56,1% 52,8%  

Praktikanter i kommunala 

verksamheter, antal 

44  22 22  

Invånare 17-24 år som 

varken arbetar eller 

studerar, andel (%) 

10,3% 8,4% 10,5% 10,3%  

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,4% 7,7% 9,9% 9%  

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Tryggare 

offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av 

tryggheten i kommunen 

60%  47% 76% Utfallet avser andel 

invånare som i polisens 

trygghetsundersökning 

2018 svarat trygg på 

frågan: ”Om du går ut 

ensam sent en kväll i 

området där du bor, 

känner du dig då trygg 

eller otrygg?”. Utfallet har 

förbättrats något jämfört 

med undersökningen 

2015, för både kvinnor 

och män. 

Elever i åk 9 som känner 

sig trygga på väg till och 

från skolan, andel (%) 

93%  90% 96%  

Elever i år 2 på gymnasiet 

som känner sig trygga på 

väg till och från skolan, 

andel (%) 

97%  96% 98%  

Elever i åk 9 som känner 

sig trygga på stan eller i 

centrum, andel (%) 

86%  89% 85%  
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Elever i år 2 på gymnasiet 

som känner sig trygga på 

stan eller i centrum, andel 

(%) 

93%  93% 93%  

Klottersanering som 

slutförts inom 24 timmar, 

andel av inkommande 

uppdrag till kommunen 

(%) 

69%    Utfallet avser 2019. 21 

ärenden totalt varav 3 

ärenden som hanterats på 

annat sätt än traditionell 

sanering (övermålning), 2 

mer omfattande ärenden 

ej möjliga att sanera inom 

24 timmar. 11 av 16 

ärenden sanerade inom 

24 timmar. 

Olyckor där 

räddningstjänstens första 

enhet kommer fram inom 

målsatt tid, andel (%) 

100%     

Personer som utbildats av 

räddningstjänsten kring 

olycksförebyggande och 

olycksavhjälpande 

åtgärder, antal 

2 359     

Olyckor där en första 

skadebegränsande åtgärd 

gjorts av enskild, andel av 

olyckor som föranlett 

räddningsinsats (%) 

39%     

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Trygg och 

utvecklande 

förskoleverksam

het 

BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per 

årsarbetare i förskolan, 

antal 

5,1 5,2    

Årsarbetare i förskolan 

med pedagogisk 

högskoleexamen, andel 

(%) 

37% 46%    

Barn som uppger att de 

känner sig trygga på 

förskolan, andel (%) 

92%  93% 92%  

Vårdnadshavare som 

uppger att deras barn 

känner sig tryggt på 

förskolan, andel (%) 

94%     

Vårdnadshavare som 

uppger att förskolan 

väcker deras barns 

nyfikenhet och lust att 

lära, andel (%) 

86%     

Fler elever ska 

klara målen i 

Elever som går ut årskurs 

1 som kan läsa (%) 

88%  90% 87% . 
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

grundskolan och 

nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 

1 som kan skriva, andel 

(%) 

84%  88% 80%  

Elever i åk 3 som deltagit i 

alla delprov som klarat 

alla delprov för 

ämnesprovet i svenska 

och svenska som 

andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%) 

70% 74% 74% 67%  

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E  i matematik, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

80% 87% 83% 77%  

Elever i år 9 som är 

behöriga till 

yrkesprogram, 

kommunala skolor,  andel 

(%) 

75% 83% 72% 78%  

Elever med höga betyg 

(A/B) i årskurs 9, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

70%  76% 65%  

Fler elever ska 

klara målen i 

gymnasieskolan 

och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens, (%) 88% 93% 89% 86%  

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

63% 65% 68% 57%  

Gymnasieelever som 

uppnått grundläggande 

behörighet till universitet 

och högskola inom 4 år, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

48% 50% 58% 37%  

Betygspoäng efter 

avslutad 

gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

13,6 14,1 14,5 12,7  

Ungdomar som är 

etablerade på 

arbetsmarknaden eller 

studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 

79% 80% 85% 73%  

Mer fysisk 

aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna 

ska stärka barns 

och elevers hälsa 

och 

studieresultat 

KS, BIN, KULN, 

STN, KFAB 

Elever som anger att de 

vanligtvis äter skollunch 4-

5 dagar per vecka, andel 

(%) 

67%  71% 65%  

Elever som tycker att 

skolmåltiden är en trevlig 

stund på dagen, andel (%) 

     

Elever som rör på sig 

minst 60 minuter per dag, 

andel (%) 

44%  38% 50%  
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Trygg vård & omsorg 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Ökade 

förutsättningar 

för aktiviteter för 

brukare inom 

vård och omsorg 

KULN, VON 

Boendeplatser i särskilt 

boende för äldre som 

erbjuder minst två 

organiserade och 

gemensamma aktiviteter 

på vardagar, andel (%) 

100% 99%    

Boendeplatser i särskilt 

boende för äldre som 

erbjuder minst en 

organiserad och 

gemensam aktivitet per 

dag under helgen, andel 

(%) 

73% 61%    

Brukare som svarar att de 

är ganska/mycket nöjda 

med de aktiviteter som 

erbjuds på sitt särskilda 

boende för äldre, andel 

(%) 

67% 60% 64% 71%  

Brukare i särskilt boende 

för äldre som svarar att de 

upplever att möjligheterna 

att komma utomhus är 

ganska/mycket bra, andel 

(%) 

72% 56% 69% 78%  

Brukare inom 

hemtjänsten med 

biståndsbeslut om social 

samvaro/promenad, andel 

(%) 

42%  47% 34%  

Förebyggande 

och tidiga 

insatser för barn 

och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN 

Informationsbesök av 

socialsekreterare på 

förskola och skola, antal 

13     

Besök på 

Familjecentralens öppna 

förskola, antal 

245  86 24  

Deltagare i 

föräldrastödsutbildningar, 

antal 

0  0 0  

Deltagartillfällen Lyckliga 

Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

5 699  2 694 2 804 Avser helår 2020. Statistik 

för 2021 saknas. 

Utbildade ANDTS-coacher, 

antal 

0  0 0  

Färre barn och 

unga ska utsättas 

för risk att 

skadas till följd av 

eget eller andras 

bruk av tobak, 

alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN 

Kvinnor som röker eller 

snusar vid 

graviditetsvecka 8-12, 

andel (%) 

7,9% 7,4%    

Tobaksrökning i hem där 

barn i 8 månaders ålder 

finns, andel (%) 

16,8% 11,8%    

Elever i åk 7 som röker 

ibland eller dagligen, 

andel (%) 

5%  5% 5%  
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Elever i år 2 gymnasiet 

som röker ibland eller 

dagligen, andel (%) 

16%  13% 17%  

Invånare som röker 

dagligen, andel (%) 

 7%    

Försäljningsställen tobak 

som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

100%     

Elever i åk 9 som druckit 

alkohol någon gång under 

de senaste 12 månaderna, 

andel (%) 

44%  50% 38%  

Serveringsställen alkohol 

som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

77%     

Elever i åk 9 som någon 

gång använt narkotika, 

andel (%) 

13%  17% 7%  

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Fler ska delta 

aktivt i kultur-, 

idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VON 

Deltagartillfällen Lyckliga 

Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

5 699  2 694 2 804 Avser helår 2020. Statistik 

för 2021 saknas. 

Besök på Turbinen och 

Perrongen, Lokstallet, 

antal 

16 780    . 

Deltagartillfällen 

kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

1 025  551 474 Restriktionerna har 

förhindrat allmänna 

sammankomster och 

därför har 

Kulturförvaltningen ställt 

om och samverkat med 

övriga förvaltningar för att 

nå målgrupperna med 

kulturaktiviteter. Dessa 

aktivteter har inte 

registrerats som 

programverksamhet och 

därmed inte fallit ut i 

statistiken. 

Aktiva låntagare 

Katrineholms bibliotek, 

antal 

11 082  3 046 2 188 Digitala låntagare 

redovisas inte. 

Besök i Konsthallen, antal 4 605    Det är inte möjligt att ta 

fram könsstatistik för 

besökarna. 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, 

antal/inv 7-20 år 

24 27 20 27  

Besök i simhallen, antal 10 130     
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Besök i Duveholmshallen, 

antal 

0     

Aktiva föreningar inom 

kultur, idrott och fritid 

som får bidrag, antal 

109    Utöver de som angetts 

finns ett flertal föreningar 

som inte erhållit något 

bidrag. Detta både för att 

de inte sökt och för att de 

inte uppfyllt grundkraven 

för stödet de ansökt om. 

Utfallet anges exklusive 

anslag till 

studieförbunden. 

Kultur, idrott och 

fritid för barn 

och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, 

STN, VON 

Andel deltagartillfällen för 

barn och unga (inkl 

lovverksamhet) som andel 

av totalt antal 

deltagartillfällen inom 

kulturförvaltningens 

programverksamhet (%) 

71%    Statistiken beskriver 

programverksamhetens 

arrangemang inklusive 

konstverksamhet. 

Utfall för deltagartillfällen 

för flickor respektive 

pojkar är 56 % och 44 %. 

Bokningar med juniortaxa 

som andel av totalt antal 

bokningar på 

Sportcentrum (%) 

80%     

Jämställda kultur- 

och 

fritidsverksamhet

er 

KS, BIN, KULN, 

STN, VON 

Könsfördelning 

deltagartillfällen i 

ungdomsverksamheten 

Perrongen, andel 

flickor/kvinnor (%) 

39%    Indikatorn baseras på 

vilket kön personerna 

blivit kodade som av den 

som fört statistiken. 

Könsfördelning 

deltagartillfällen 

kulturförvaltningens 

programverksamhet, 

andel pojkar/män (%) 

39%    Andelen pojkar/män är 

uträknad utifrån den 

statistik där 

könsfördelning finns 

tillgänglig och inte utifrån 

totala andelen 

deltagartillfällen. 

Indikatorn baseras på 

vilket kön personerna 

blivit kodade som av den 

som fört statistiken. 

Könsfördelning aktiva 

låntagare biblioteket, 

andel pojkar/män (%) 

42%    Barn är inte medräknade i 

statistiken. 

Könsfördelning 

deltagartillfällen 7-20 år 

idrottsföreningar med 

LOK-stöd, andel 

flickor/kvinnor (%) 

37,2% 37,4%    

Hållbar miljö 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Ökad 

energieffektivitet 

i kommunens 

lokaler 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet 

(el och värme) i 

kommunala 

verksamhetslokaler som 

ägs och förvaltas av KFAB 

jämfört med basår 2007, 

(kWh/m2) 

22%     

Minskad energiintensitet 

(el och värme) i 

kommunala 

verksamhetslokaler som 

ägs av kommunen och 

förvaltas av KFAB jämfört 

med basår 2007, 

(kWh/m2) 

18%     

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Säkrad 

kompetensförsör

jning 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Tillsvidareanställda som 

slutat på egen begäran, 

antal 

4     

Månadsanställda som 

arbetar heltid, andel (%) 

89,7%  85,7% 100%  

Månadsanställda som är 

65 år eller äldre, antal 

1     

Ökat 

medarbetarenga

gemang 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Hållbart 

medarbetarengagemang, 

HME totalt 

4,6  4,6 4,5  

HME delindex ledarskap 4,7  4,7 4,7  

HME delindex motivation 4,5  4,5 4,4  

HME delindex styrning 4,5  4,6 4,3  

Förbättrad hälsa 

för kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Sjukfrånvaro 

tillsvidareanställda (%) 

2,3%  2,5% 2%  

Sjukfrånvaro totalt (%) 2,2%  2,4% 1,8%  

Andel av totala 

sjukfrånvaron som avser 

frånvaro under en 

sammanhängande period 

av 60 dagar eller mer (%) 

0%  0% 0%  

Kommunens 

tillgänglighet för 

invånarna ska 

öka 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Andel invånare som får 

svar på en enkel e-

postfråga inom en 

arbetsdag, (%) 

74% 87%    

Andel invånare som får ett 

direkt svar på en enkel 

fråga när de tar kontakt 

med kommunen via 

telefon, (%) 

70% 56%    

Gott bemötande via 

telefon, andel av 

maxpoäng (%) 

85% 84%    
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Resultatmål/Up

pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Besökare som uppger att 

de hittade vad de sökte på 

webbplatsen, andel (%) 

67%     

Ärenden som hanteras 

genom e-tjänster 

(externa), antal 

9 696     

Besökare som har tillgång 

till MerÖppet på 

Kulturhuset Ängeln, antal 

447    MerÖppet har varit stängt 

under perioden. 

Ärenden som hanteras av 

Kontaktcenter (via besök, 

telefon, e-post), antal 

8 121  2 495 5 626  

Ökad digital 

delaktighet 

KS, BIN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

      

Ökad effektivitet 

genom nya 

samverkansform

er internt och 

externt 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

      

Resultatet ska 

uppgå till minst 

en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Resultat som andel av 

skatt och generella 

statsbidrag (inkl 

utjämning), kommun (%) 

3,9%    Utfallet avser jan-aug 

2019, för kommunen som 

helhet. 

Årets resultat som andel 

av skatt & generella 

statsbidrag kommun, (%) 

3,9% 4,3%    

Nettodriftskostna

derna ska inte 

öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, 

KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Förändring 

nettokostnader (%) 

1,5%     

Förändring skatteintäkter 

och generella statsbidrag 

(inkl utjämning) (%) 

4,5%     

Nettokostnad som andel 

av skatt och generella 

statsbidrag kommun, (%) 

96% 96%    
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Datum

2021-09-14
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KULN/2021:54 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Remissvar aktivitetsplan 2022, kulturplan Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden antar kulturförvaltningens yttrande som sitt eget och sänder det vidare till 
Region Sörmland för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för Sörmland och Region 
Sörmland, önskar få in eventuella synpunkter på förslag till Aktivitetsplan för 2022 inom 
Kulturplan Sörmland 2019 – 2022 senast den 1 oktober 2021. 

Ärendets handlingar
 Remissförfrågan Aktivitetsplan 2022 inom Kulturplan Sörmland 2019 – 2022

Ärendebeskrivning
Kulturplan Sörmland 2019 – 2022 är ett flerårigt styrande dokument som kompletteras av 
årliga aktivitetsplaner. För dessa önskar Samkultur Sörmland, det regionala 
kultursamverkansorganet för Sörmland och Region Sörmland, mottaga synpunkter och 
yttranden.

Förvaltningens bedömning
Åren 2020 och 2021 har till stor del präglats av den rådande pandemin och kultursektorn är 
en av de delar i samhället som har drabbats särskilt hårt. Nu ser vi framför oss en tid då 
restriktionerna i Sverige släpps och här har regionen tillsammans med kommunerna en 
viktig roll att fylla i en ansvarsfull återstart av kulturlivet. 

Katrineholms kommun välkomnar särskilt satsningar som tillgängliggör kultur ut i regionens 
alla kommuner i det korta perspektivet, men också satsningar som kan säkerställa 
strukturer för detta över tid.

Kulturförvaltningen ser exempelvis särskilt positivt på Sörmlands museums påbörjade 
dialoger med kommunerna och museets arbete med vandringsutställningar, Historien i 
Sörmland, minneslådor för äldre och arbetet med att vidareutveckla erbjudandet till barn 
och unga ute i länet. Alla dessa aktiviteter kan bidra till att tillgängliggöra kultur i flera av 
Sörmlands kommuner.

Kulturförvaltningen välkomnar också den fortsatta satsningen på biblioteksutveckling 
Sörmland, som en motor för arbetet med kompetensutveckling och kunskapsöverföring 
över kommungränserna.
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/Eget_Förvaltning/ Datum

2021-09-14

Vår beteckning

KULN/2021:54 - 800

Projektet Sörmländska kulturtillgångar är ett angeläget projekt och en viktig del i den 
fortsatta utvecklingen av kulturarbetet på regional nivå. Att skapa stöttande strukturer och 
utvecklad samverkan inom regionen kan vara nyckeln till ett hållbart och blomstrande 
kulturliv framgent.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akt

Region Sörmland
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Datum

2021-09-15
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Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Sammanträdesdagar kulturnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta sammanträdesdagar för 2022

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har antagit sina sammanträdesdagar för 2022. 
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

16 februari          Årsredovisning, internkontrollrapport

27 april

1 juni Kulturresa

31 augusti Underlag för övergripande plan med budget

28 september Delårsrapport

7 december Budget för kulturnämnden

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt

Kommunstyrelsen
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Datum

2021-09-01
Vår beteckning

KULN/2019:77 - 800Kulturförvaltningen
 

Mottagare:

Vår handläggare

Anna-Karin Sjökvist
Handläggare telefon

 0150-57636
Handläggare e-post

Anna-karin.sjokvist@katrineholm.se

Uppdrag om borgerlig vigsel

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
En ökad efterfrågan att vigas borgerligt har lett till ett behov av att kunna erbjuda invånarna 
i Katrineholm olika typer av platser för detta ändamål. Ett alternativ är att vigas utomhus 
och ett annat alternativ är att vigas på Gröna Kulle, Katrineholms kommuns stadshus. En 
del par har även uttryckt en önskan att vigas på biblioteket och Sörmlandsrummet har varit 
den plats man hänvisats till, vilket innebär att det redan idag genomförs borgerliga vigslar 
på Kulturhuset Ängeln.

Kulturförvaltningen fick 2019-09-24 i uppdrag av kulturnämnden att undersöka om 
borgerlig vigsel kan ske på Kulturhuset Ängeln.

Som en följd av uppdraget kommer kulturförvaltningen för att skapa en trevlig miljö för 
arrangemanget att under hösten inreda Sörmlandsrummet med ytterligare textilier och en 
kandelaber. Arrangemanget ska kunna erbjuda ett fint bröllopsfoto.

De flesta bröllopspar har egna vittnen men en del par behöver hjälp med vittnen. 
Kommunens medarbetare kan ställa upp frivilligt som vittnen. Kulturförvaltningen kan 
oftast vara behjälpliga med vittnen, men det krävs framförhållning och förvaltningen kan 
inte garantera att vittnen finns tillhands vid varje vigseltillfälle. Det krävs således en dialog 
mellan vigselförrättare och förvaltningen vid varje aktuellt tillfälle.

Ärendets handlingar
 Uppdrag om borgerlig vigsel på Kulturhuset Ängeln
 Uppdrag till kulturförvaltningen

Anna-Karin Sjökvist
Bibliotekschef

Beslutet skickas till:

Akten
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