
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-02-15 Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, klockan 15:00 – 17:20
Beslutande Cecilia Björk S ordförande, Milos Smitran M 1:e vice ordförande, Inger Hult L 2:e vice 

ordförande, Ahmed Musse S, Barbro Skogberg S, Jarmo Erkinmikko S, Ann-Christine Sandell S, 
Jarmila Kocourková M (§ 1-9), Carl-Johan Forss KD (§ 1-3), Saud Porovic SD,

Beslutande ersättare Stefan Blomkvist S, Pia Fagerberg Svanqvist KD (§ 4-13),  Alina Byström Östlund M (§ 10-13)

Ersättare Britt-Inger Karlsson S, , Christina Simonsen S, Aleksander Tamoyev S, Torbjörn Jonsson M, 
Mohammad Mohammad S, Tobias Stenström C

Övriga deltagande Förvaltningschef Pierre Jansson, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, avdelningschef Anna-
Karin Wulgué , stabschef Ulrica Rytterström och utredare Axel Stenbeck.

Ordförande:  Cecilia Björk S

Utsedd justerare: Inger Hult, L

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk signering, 2023-02-22

Paragrafer § 1-  § 13

Datum för anslags uppsättande 2023-02-23 Datum för anslags nedtagande 2023-03-17

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden 2023-02-15 2 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ Upprop

§ Val av justerare

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 Tema - Välkommen till ny mandatperiod

§ 3 Årsredovisning 2022

§ 4 Plan med budget 2023

§ 5 Internkontrollrapport 2022

§ 6 Internkontrollplan 2023

§ 7 Uppföljning privata utförare

§ 8 Remissvar - Motion om klättervägg vid Gatstubergsväggen

§ 9 Remissvar - Platsvarumärket Katrineholm

§ 10 Bidrag studieförbund

§ 11 Märta Bergqvist - stipendium

§ 12 Redovisning av delegationsbeslut

§ 13 Verksamhetsinformation
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§ 1

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs av nämnden.
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§ 2

Tema - Välkommen till ny mandatperiod 
Dagens sammanträde inleds med en presentation av kulturnämndens verksamhet för 
den nya kulturnämnden.

Kulturnämndens verksamhetsområde består av bibliotek, konst, kultur samt ung och 
fritid.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Mohammad Mohammad (S), Ann-
Christine Sandell (S), Tobias Stenström (C), Torbjörn Jonsson (M), Stefan Blomkvist (S), 
Inger Hult (L) samt förvaltningschef Pierre Jansson, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué , stabschef Ulrica Rytterström och utredare Axel 
Stenbeck.
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§ 3 KULN/2023:6

Årsredovisning 2022 

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden godkänner årsredovisningen för 2022 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.

2. Kulturnämnden begär att 1 246 tkr av investeringsbudgeten för 2022 ska 
ombudgeteras till år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2022. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 
utvecklingen av verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i 
Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 för 
Katrineholms kommun som nämndens årsredovisning ska svara upp gentemot.

Kulturförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i 
kulturnämndens plan med budget för 2022 har i stort gått enligt plan. I den ekonomiska 
driftsredovisningen redovisas en positiv budgetavvikelse om 55 tkr vid årets slut. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Årsredovisning 2022 kulturnämnden

Överläggning
Under beslutspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Torbjörn Jonsson (M), Jarmila 
Kocourková (M), Tobias Stenström (C), Inger Hult (L), Ann-Christine Sandell (S), samt 
förvaltningschef Pierre Jansson, avdelningschef Anna-Karin Wulgué, stabschef Ulrika 
Rytterström och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till: akt, kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 1556878



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2023-02-15 6 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 4 KULN/2023:7

Plan med budget 2023 

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2023.

2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att i arbetet under året därutöver 
beakta de prioriteringar som angavs i nämndens underlag för övergripande plan 
med budget 2023.

Deltar ej i beslut
Inger Hult (L), Pia Fagergren Svanqvist (KD) och Saud Porovic (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden antog den 31 augusti 2022 (§ 26) nämndens underlag för övergripande 
plan med budget 2023-2025. 

Den 21 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan 
med budget 2023-2025. Kommunfullmäktiges beslut innebar för kulturnämnden en 
ekonomisk ram för 2023 om 46 709 tkr. Genom beslutet tilldelades nämnden även en 
investeringsram för året om 1 900 tkr. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 16 januari 2023 om Kommunplan 2023-2026. 
Kommunplanen utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för 
de kommande fyra åren. I dokumentet anges bland annat övergripande mål, resultatmål 
och uppdrag för nämndernas arbete. 

Kulturförvaltningen har med utgångspunkt från Övergripande plan med budget 2023 
och Kommunplan 2023-2026 upprättat ett förslag till kulturnämndens plan med budget 
2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Nämndens plan med budget 2023, kulturnämnden

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S) Stefan Blomkvist (S), Torbjörn Jonsson 
(M) Inger Hult (L), Pia Fagergren Svanqvist (KD) och Saud Porovic (SD) samt 
förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: akt
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§ 5 KULN/2022:8

Internkontrollrapport 2022 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna ansvarsområdet. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att 
utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed 
minska risken för fel.

Kulturnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt 
sammanträde den 16 februari 2022 (§ 5). Enligt kommunens reglemente för den interna 
kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. När det gäller kontrollområdet 
föreningsbidrag noterades exempelvis att det förekommit att delegationsbeslut 
oavsiktligt fattats av fel delegat. Problemet har uppmärksammats och omhändertas i en 
pågående revidering av nämndens delegationsordning. Förvaltningens sammantagna 
bedömning är dock att uppföljningen överlag visar att verksamheten i huvudsak 
fungerar väl.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden

 Internkontrollrapport 2022 kulturnämnden

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S) och förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, revisorer, akt
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§ 6 KULN/2023:5

Internkontrollplan 2023 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för år 
2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna verksamhetsamhetsområdet. 

Kulturförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2022 års 
internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2023. I planen 
anges bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som ska 
utföra respektive kontroll.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med 
kulturnämndens årsredovisning för 2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden

 Internkontrollplan kulturnämnden 2023

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Inger Hult (L) och förvaltningschef Pierre 
Jansson.

Beslutet skickas till: akt
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§ 7 KULN/2023:14

Uppföljning privata utförare 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2022 och överlämnar 
den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms 
kommun ska varje nämnd lämna en årlig sammanfattning av sin uppföljning av privata 
utförare till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 
april. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av sådan verksamhet som 
kommunen genom avtal lämnat till privata utförare, samt att öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.

Med privat utförare avses i detta sammanhang en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet (kommunallagen, 3 kap. 12 §). 
Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, enskilda firmor etc.

Kulturförvaltningen har gjort en genomgång av sin verksamhet och konstaterar att det 
under 2022 inte funnits några privata utförare inom kulturnämndens 
verksamhetsområde.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden

Beslutet skickas till: akt, kommunledningsförvaltningen
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§ 8 KULN/2022:53

Remissvar - Motion om klättervägg vid 
Gatstubergsväggen 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till 
kulturförvaltningens yttrande.

Reservation
Pia Fagergren Svankvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande:

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen konstbelyses”

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

Kulturförvaltningens uppfattning är att om kommunen ska anlägga en klättervägg bör en 
sådan i första hand placeras i lokstallsområdet. Att bygga en klättervägg här skulle på ett 
mer lättillgängligt sätt bidra till att utveckla ungas möjligheter till en aktiv fritid. En sådan 
anläggning skulle även kunna stärka platsens attraktionskraft, vilket är angeläget i 
strävan att nå och aktivera nya ungdomsgrupper. Därutöver ser kulturförvaltningen att 
en sådan lösning bör vara enklare för kommunen att förvalta.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

Förslag och yrkanden
Pia Fagergren Svankvist (KD) yrkar bifall till motionen.

Cecilia Björk (S) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra.

Ordförande finner att kulturnämnden avslår motionen.
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Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Torbjörn Jonsson (M), Saud Porovic (SD), 
Stefan Blomkvist (S), Tobias Stenström (C) samt förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt
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§ 9 KULN/2022:59

Remissvar - Platsvarumärket Katrineholm 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt 
eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt 
dokumentet Platsvarumärket Katrineholm. Handlingen är resultatet från ett arbete som 
genomfördes under 2022, på initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm, i syfte 
att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm. 

Kulturförvaltningen ser positivt på huvuddragen i det förslag som nu remitterats. 
Samtidigt välkomnas en fortsatt utveckling av materialet. Förvaltningens bedömning är 
att dokumentet bland annat skulle vinna på en utförligare beskrivning av de 
ställningstaganden och prioriteringar som presenteras.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Platsvarumärket Katrineholm

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Inger Hult (L), Tobias Stenström (C) samt 
förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt
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§ 10 KULN/2023:8

Bidrag studieförbund 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2023 
till 1 436 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i 
kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Torbjörn Jonsson (M) samt 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué

Beslutet skickas till:

Länsbildningsförbundet
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§ 11

Märta Bergqvist - stipendium 
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att dela ut årets Märta Bergqvist stipendium till Sofia Ljungberg 
och Desmond Lockwall.

Motivering Sofia Ljungberg

Sofia Ljungberg är född och uppvuxen i Katrineholm. Hon studerar grafisk formgivning 
och illlustration på Konstfack och tar sin kandidatexamen i vår. Sofia har speciellt 
intresserat sig för formgivning och hantverket i boktryck.

Sofia Ljungberg tilldelas Märta Bergkvist stipendiet för studier och som stöd till sitt 
examensarbete där hon kommer utforska Katrineholm som plats och planerar för en 
utställning och en bokutgivning. 

Motivering Desmond Lockwall

Desmond Lockwall är uppvuxen i Katrineholm. Han är en självlärd musiker och spelar 
gitarr, banjo, lapsteel, fiol, cittra och sjunger.

Just nu är han mitt i sina studier i musikproduktion på Liljeholmens folkhögskola och 
planerar att släppa en skiva i höst.

Desmond Lockwall tilldelas Märta Bergkvist stipendiet för att han nyfiket utforskar nya 
musikaliska stigar och som stöd i studierna i musikproduktion som kommer hjälpa 
honom vidare i sin karriär.
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§ 12

Redovisning av delegationsbeslut 
Kulturnämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.
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§ 13

Verksamhetsinformation 
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist redogör för pågående verksamhet inom 
kulturförvaltningen och biblioteksverksamheten.

Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S) och bibliotekschef Anna-Karin 
Sjökvist
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