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Plats och tid Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, kl. 16:00 – 18:00 
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 

2:e vice ordförande, Solbritt Eriksson (S), Jarmo Erkinmikko (S), Barbro Skogberg (S), Mahamuud 
Ismaail Mahamed (M), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD) 
 

Beslutande ersättare Ahmed Musse (S) 

Ersättare  Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S), Britt-Marie Emanuelsson (S), Jarmila Kocourkova (M) 
Tuula Styrfält (M), Anders Gölevik (C) Alma Rabei (L), Elisabet Bohm (V) 

 
 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Rickard Bardun, utredare Axel Stenbeck, bibliotekschef Anna-Karin Sjöqvist, 

avdelningschef Jenny Skarstedt, kvalitetsstrateg Elin Selig 
Utses att justera Solbritt Eriksson (S), Carl-Johan Forss (KD) 
Justeringens  
plats och tid Kulturhuset Ängeln 2019-12-17 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §45 - §55 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Cecilia Björk (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Solbritt Eriksson (S) Carl-Johan Forss (KD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden Paragrafer §45 - §55 
Sammanträdes  
datum 2019-12-10 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-12-19 Datum för anslags  

nedtagande 2020-01-10 

Förvaringsplats av 
protokollet Kulturförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 45       
 

Tema: Samverkan mellan vård- och 
omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen  
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar om fördjupad samverkan mellan 
kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som beslutades om i slutet på 
föregående år. 
 
Under året har man haft flera träffar kring den fördjupade samverkan och diskuterat 
beröringspunkter om vad som är kultur. 
 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L),  
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§ 46    KULN/2019:101  012 
 

Internkontrollrapport 2019  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2019 samt överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Reservation 
Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet. 
     
Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd 
se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.  
 
Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Intern kontrollplan för 2019 antogs av kulturnämnden 2019-02-26 § 7.  
  
Ärendets handlingar 
• Internkontrollrapport 2019 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Magnus Fransson (M), Anders 
Gölevik (C), Saud Porovic (SD), Cecilia Björk (S) 
 
Synpunkter framförs angående ansvarsfördelningen för kontrollmomenten gällande 
arbetsmiljö. Framförda synpunkter tas med till intern kontrollplan 2020. 
 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 47    KULN/2019:97  000 
 

Sammanträdesplan 2020  
Kulturnämndens beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020.  
2. Nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för 

individärenden.  
3. Sammanträdenas ska vanligtvis börja kl. 17:00 istället för 16:00 för att bättre passa 

med Region Sörmlands sammanträdestider. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2020 för 
kulturnämnden, förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider. Enligt 
förslaget sammanträder nämnden enligt följande: 
 
Månad Datum Anmärkning 
Januari   
Februari 25 Årsredovisning 
Mars   
April 21  
Maj   
Juni 9 Studieresa 
Juli   
Augusti 25 Plan med budget 2021-2023 
September 22 Delårsrapport 2020 
Oktober   
November   
December 8 Interkontroll, budget 2021 

 
Sammanträdena sker i regel i hörsalen på kulturhuset ängeln. Tid och plats kan ändras 
vid behov, till exempel vid studieresa.  
Tid och plats framgår alltid av kallelsen. 
 
Yrkanden 
Ewa Callhammar (L) yrkar att sammanträdestiderna anpassas till Region Sörmlands 
sammanträdestider, förslagsvis att starttiden ändras till klockan 17:00 istället för 16:00. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kulturnämnden bifaller föreliggande förslag tillsammans med Ewa 
Callhammars (L) tilläggsyrkande. 
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Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, utredare 

 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Carl-Magnus 
Fransson (M), Cecilia Björk (S),  
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Kommunstyrelsen 
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§ 48    KULN/2019:98  002 
 

Revidering av delegationsordning  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner revidering av Delegationsordning kulturnämnden i 
Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat förslag till delegationsordning har tagits fram eftersom det finns ett behov 
att uppdatera delegationsordningen så den följer mallen för delegationsordning inom 
Katrineholms kommun.  
 
Delegationen tillfaller nu en roll inom förvaltningen istället för att vara personbunden 
som den tidigare varit. Det är också tydligare specificerat vad delegationen innefattar. 
 
Delegation inom arbetsmiljö såsom systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt 
brandskyddsarbete har lyfts ur delegationsordningen då fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter ska ske skriftligt. 
 
Ärendets handlingar 
• Delegationsordning kulturnämnden i Katrineholms kommun. 
• Tjänsteskrivelse Elin Selig, kulturförvaltningen. 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP), Cecilia Björk (S) 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akt 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2019-12-10 7 (13) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 49    KULN/2019:18  048 
 

Redovisning av delegationsbeslut  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S),  
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§ 50    KULN/2019:94  800 
 

Remiss- Handlingsplan mot nedskräpning  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att besvara 
remissen åt kulturnämndens vägnar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på förslag till 
Handlingsplan mot nedskräpning senast den 15 februari 2020. Eftersom kulturnämndens 
nästa möte ligger senare än detta är förslaget att kulturnämndens ordförande tar in 
synpunkter från nämnden för att sedan besvara remissen. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag Handlingsplan mot nedskräpning 
• Missiv - Handlingsplan mot nedskräpning 

 
Överläggning 
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Anders Gölevik (C), Ami Rooth (MP), 
Cecilia Björk (S) 
 
 
 
___________________ 
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§ 51    KULN/2019:95  800 
 

Remiss - Risk och sårbarhetsanalys  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att besvara 
remissen åt kulturnämndens vägnar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på förslag till Risk- och 
sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019 senast den 10 januari 2020. Eftersom 
kulturnämndens nästa möte ligger senare än detta är förslaget att kulturnämndens 
ordförande tar in synpunkter från nämnden för att sedan besvara remissen. 
 
Ärendets handlingar 
• Missiv - Risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019 
• Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019 
 
___________________ 
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§ 52    KULN/2019:93  800 
 

Remiss- Revidering av handlingsplan för jämställdhet  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att besvara 
remissen åt kulturnämndens vägnar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på förslag till 
Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023 senast den 10 januari 2020. 
Eftersom kulturnämndens nästa möte ligger senare än detta är förslaget att 
kulturnämndens ordförande tar in synpunkter från nämnden för att sedan besvara 
remissen. 
 
Ärendets handlingar 
• Missiv - Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023 
• Förslag till Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023 

 
 
   
___________________ 
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§ 53    KULN/2019:106  802 
 

Revidering av Kulturstrategi för barn och unga i 
Katrineholms kommun 2020-2023  
Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att anta revidering av Kulturstrategi för barn och unga i 
Katrineholms kommun 2020-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023 har 
tagits fram. Revideringen innebär bland annat att strategin anpassas efter nuvarande 
kommunplan (antagen 2019) samt nya lagen om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter som träder i kraft den 1 januari 2020.  
 
Förutom kulturnämnden ska strategin även antas i bildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Efter beslut ska strategin layoutas om och anpassas efter kommunens grafiska profil. 
 
Ärendets handlingar 
• Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023 
• Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck 

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
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§ 54       
 

Verksamhetsinformation  
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar om pågående verksamhet inom 
biblioteket. 
• Fördjupad samverkan med bildningsförvaltningen kring förskolorna. Man har tillsatt 

en styrgrupp. Man har börjat med fördjupad samverkan inom förskolorna i Julita och 
Strångsjö, som har bestått av bland annat högläsning. Under 2020 sker samverkan 
inom två andra förskolor. 

• Projekt Lyckliga bibblan har pågått sedan mars 2019. Man har haft träffar ute på 
skolorna men kommer framöver även ha det på Kulturhuset Ängeln. Projektet har 
även börjat jobba tillsammans med MIKA-projektet (Mat och Ingeration I 
Katrineholm) 

 
Avdelningschef Jenny Skarstedt informerar om pågående verksamhet inom kultur och 
ungdom. 
• Invigning av konstverket Här & Där samt vernissage vintersalongen på kulturhuset 

Ängeln. 
• Lyckliga gatorna har ett uppdrag från ledningsgruppen att kartlägga insatser och vad 

som erbjuds på skolorna. I uppdraget samarbetar men med kommunens 
säkerhetschef. 

• Man påbörjar ett samarbete med Friluftsfrämjandet som heter lyckliga skogen, som 
är en variant av Lyckliga gatorna. 

• Lyckliga gatorna har aktiviteter på jullovet som sponsras av KFAB. Perrongen har 
öppet på julafton,  

• Nattfotboll igång igen december-januari, fredag-lördag kväll. 
 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Elisabet Bohm (V), Cecilia Björk (S) 
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§ 55       
 

Övrigt  
• Rune Mårtensson (S) informerar om ölfestivalen som ägde rum i november. Nästa 

ölfestival är i maj 
 

• Solbritt Eriksson (S) informerar om riksteaterföreningens tre föreställningar under 
våren 2020. 

 
• Nyhetsbrevet har slutat skickas ut till vissa – detta beror på att man enligt GDPR-

lagstiftningen numera måste godkänna utskicket. En länk skickas ut till ledamöterna. 
 

• Cecilia Björk (S) informerar förvaltningen om de uppdrag nämnden tidigare fattat 
beslut om som man ännu inte fått återkoppling på:  

– Uppdrag till kulturförvaltningen att utreda möjligheterna att arrangera 
borgerlig vigsel i Kulturhuset Ängeln. (2019-09-24 § 44) 

– Uppdrag till kulturförvaltningen att se över belysningen av den offentliga 
konsten. (2019-04-23 § 20) 

• Avdelningschef Jenny Skarstedt, som avslutar sin anställning, tackas av utav 
nämnden. 

 
• Ny förvaltningschef Rickard Bardun presenteras för nämnden.  
 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Carl-Magnus Fransson M), Ewa Callhammar (L), 
Solbritt Eriksson (S), Cecilia Björk (S),  
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