
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2018-06-19  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Hörsalen, Kulturhuset Ängeln kl. 08:30-09:45 
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Solbritt Eriksson (S), Anita Johansson (V), Saud 
Porovic (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Britt-Marie Emanuelsson (S), Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S), Tuula Styrfält (M), 

Alma Rabei (L) 
 

 

Ersättare  Martin Alm (S), Mariam Yassin Mahi (S), Ami Rooth (MP), Carl-Johan Forss (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Axel Stenbeck, förvaltningschef Per-Olof Millberg, avdelningschef 

Jenny Skarstedt, Bibliotekschef Hanna Rasmussen  
 

Utses att justera Rune Mårtensson (S), Alma Rabei (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln, 2018-06-26 

Underskrifter 

Sekreterare  
………………………………… 

Paragrafer  §24 - §31 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

………………………………… 
Cecilia Björk 

  
Justerande  

………………………………… 
Rune Mårtensson 

………………………………… 
Alma Rabei 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §24 - §31 
 

Sammanträdes  
datum 2018-06-19 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-06-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-07-23 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
  Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
 
 

§ 24 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
______________ 
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§ 25 

Dataskyddsombud för Kulturnämnden (KULN/2018:64)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för 
kulturnämnden.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett 
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen. 
 
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och 
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som 
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt 
kommunalförbund. 
 
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. 
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden 
för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via 
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i 
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att 
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen. 
 
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal. 
 
Ärendets handlingar 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2018-05-18 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) 
 
_________________ 
 
Beslutet skickas till 
Svitlana Jelisic 
Datainspektionen 
Akt 
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§ 26 

Revidering av riktlinjer för konstinköp och offentlig 
gestaltning (KULN/2018:51)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för konstinköp och offentlig 
gestaltning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen att se över budgeten för konstinköp 
innebär en uppdatering av riktlinjerna för desamma. 
 
Kulturchef Jenny Skarstedt redogör för de reviderade riktlinjerna. 
 
Ärendets handlingar 
Riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning. 2018-04-04 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD). 
_______________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 27 

Kulturstipendiet 2018  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium till Kristina Issa. 
 
Motivering 
Katrineholms kommuns kulturstipendium 2018 på 25 000 kronor tilldelas 
kompositören, sångerskan, pianisten, harpisten och skådespelerskan, Kristina Issa för 
sitt kulturella skapande uttryckt i bl a Arabic Spring och Queen Zenobia samt för sitt 
engagemang i att motivera och inspirera unga musiker. 
 
Kristina började musikaliska bana i Norrköping på Rytmus musikgymnasium.  
Idag turnerar Kristina med sitt eget band över hela Europa. 2015 sattes 
musikföreställningen Arabic Spring om den arabiska våren och Syrien upp på bland 
annat Storan i Göteborg och Södra teatern i Stockholm. 
Under 2016 gorde hon tillsammans med Alexandra Pascalidou Alexandra odyssé. I 
höst har hon två premiärer dels den egna produktionen Queen Zenobia, en 
musikföreställning om kvinnor i krig och om att viktiga kvinnor glöms i historien och 
dels Upprorets poet där Kristina Issa gjort musiken samt deltar som skådespelare. 
 
Kristina Issa har också ett starkt engagemang i Popkollo och arbetar som frilansande 
workshopare i sång, låtskrivning, instrumentbyggeri med mera. Arrangör och 
producent för olika festivaler och klubbar. Medverkar i olika band, sätter upp och 
skriver musik till olika föreställningar i Sverige och ute i Europa. 
 
Kristina Issa har tidigare tilldelats Märta Bergquist kulturstipendium. 
 
Ärendets handlingar 
Motivering, Kulturförvaltningen 2018-06-18 
Sammanställning av sökande och nominerade, Kulturförvaltningen  
 
Överläggning 
Under ärendets överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S). 
 
______________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 28 

Kulturstipendiet Ung kultur 2018  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium Ung Kultur till Oliwer 
Carpman. 
 
Motivering 
Oliwer Carpman tilldelas 2018 års stipendium Ung Kultur på 10 000 kronor. Oliwer 
har sedan han varit liten haft ett stort kulturellt engagemang. Genom DUD har han 
medverkat i ett antal olika teaterföreställningar som så småningom också kom att leda 
till en filmroll i den Oscarsnominerade filmen ”Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann”. Oliwer är en drivande kraft i ungdomsrevyn och i 
spelföreningen Katcon.  
 
Genom sin skådespelarinsats i ”Hundraåringen” fick Oliwer upp ögonen för arbetet 
bakom kameran och valde Estet Media på gymnasiet. Under gymnasietiden startade 
Oliwer upp en egen filmproduktionsfirma, OC Film, där han har haft en del uppdrag. 
Han har också arbetat på Kulturskolan och haft filmkurser. 
 
Oliwer vann första pris för Bästa manus samt Publikens pris i Frame-festivalen 2017 
för filmen: SEXTON: UNG OCH OSÅRBAR. 
 
Han planerar nu att läsa vidare inom filmproduktionsområdet och har sökt och 
kommit på flera filmutbildningar. 
 
Ärendets handlingar 
Motivering, Kulturförvaltningen 2018-06-18 
Sammanställning av sökande och nominerade, Kulturförvaltningen  
 
Överläggning  
Under ärendets överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S). 
 
______________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 29 

Tertialrapport 1 2018  (KULN/2018:66)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna tertialrapporten för första tertialen 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden redovisar för årets fyra första månader ett positivt resultat på 468 000 
kronor. Den sammantagna prognosen för Kulturnämnden för 2018 är ett +/- 0 
resultat. 
 
Investeringar 
Kulturförvaltningen har en budget för 2018 på 7 871 tkr. 2621 tkr avser 
ombudgetering från 2017 för ej färdigställda investeringar. Kulturförvaltningen 
redovisar en avvikelse på 1116 tkr mot budget på investering för första tertialen. 
Detta beror på att kostnaderna kommer löpande under hela 2018. 
Kulturförvaltningen avser att använda hela investeringsbudgeten för 2018. 
 
Ärendets handlingar 
Tertialrapport, Tertial 1 2018 
 
Överläggning 
Under ärendets överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD), Ami 
Rooth (MP), Carl-Johan Forss (KD) 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 30 

Anmälan av delegationsbeslut  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lämna anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Anmälda delegationsbeslut 
Förvaltningschef Per-Olof Millberg: Tillförordnad förvaltningschef under 
semesterperiod. 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 31 

Verksamhetsinformation - Bibliotek, Konst, Ungdomar  
Verksamhetsinformation 
Bibliotekschef Hanna Rasmussen informerar om pågående verksamhet inom 
biblioteket. 
• Pågående fördjupad samverkan mellan förskola och bibliotek, uppdelad på tre 

nivåer: drift och support, projekt och riktade insatser. Ett färdigt förslag 
presenteras längre fram. 

• Biblioteksplanen förväntas antas på fullmäktige i höst. 
• Utökad samverkan mellan vård- och omsorg och bibliotek. Organisationsutkast 

lämnas till förvaltningscheferna i oktober. 
• Biblioteket har besökt samtliga skolbibliotek och bedömt verksamheten. 
• Problem med e-böcker åtgärdat. 
• Utkast till Nationell biblioteksstrategi är framtaget och finns att tillgå via 

nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se. Synpunkter på utkastet kan lämnas till och 
med den 31 oktober. 

 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om pågående verksamhet inom 
kulturområdet. 
• Invigningen av litterär bänk i stadsparken tillägnad Ragnar Thoursie. 

genomfördes den 9/6. 
• Nästa litterära bänk tillägnas Selma Lagerlöf och invigs den 25 augusti. 
• Talltullsrondellens ena konstverk har försenats p g a att gjuteriet har många 

beställningar men förväntas bli klart i oktober. 
Katrineholms nya teaterscen, blackboxen Turbinen, invigs 11 augusti. 
 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om sommaraktiviteter för ungdomar. 
 
• Årets sommarskola har ca 50 elever anmälda. 
• Sommarlovsaktiviteterna för Lyckliga gatorna är igång. Det blir aktiviteter varje 

dag samt olika kostnadsfria läger. Aktiviteterna sker på två fasta platser samt via 
en ambulerande station även i kransorterna. 

• Ett Demokrati- och konstläger för unga arrangeras i Småland. Det är ett Erasmus 
+-utbyte med Portugal, Danmark och Makedonien. 

• Gatufesterna har premiär nästa fredag i Valla. 
 
Förvaltningschef Per-Olof Millberg informerar om premiären av Kvinnorna och 
Staden som har premiär den 4 juli. Förvaltningen har köpt in biljetter som föreslås 
delas ut till partierna.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson (M), 
Saud Porovic (SD), Inga Eriksson (S), Ewa Callhammar (L), Ami Rooth (MP), Rune 
Mårstensson (S). 
_______________ 
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