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Plats och tid Perrongen, kl. 17:00 – 18:15
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), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD)

Beslutande ersättare Ahmed Musse (S), Inga Eriksson (S) 

Ersättare Rune Mårtensson (S), Elisabeth Bohm (V)

Övriga 
deltagande Rickard Bardun, förvaltningschef, Anna-Karin Sjökvist, bibliotekschef, Mats Gripenblad, 

avdelningschef, Elin Selig, kvalitetsstrateg, Axel Stenbeck, utredare.

Utses att justera Ewa Callhammar (L), Barbo Skogberg (S)
Justeringens 
plats och tid 2020-08-31

Underskrifter

………………………………………………………

Paragrafer §14 -  §23Sekreterare

Axel Stenbeck

………………………………………………………

Ordförande

Cecilia Björk (S)

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

Justerande

Ewa Callhammar (L) Barbo Skogberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kulturnämnden Paragrafer §14 -  §23
Sammanträdes 
datum 2020-08-25

Datum för anslags 
uppsättande 2020-09-01 Datum för anslags

nedtagande 2020-09-25

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
………………………………………………………
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 14 KULN/2020:48  042

Underlag för övergripande plan med budget 2021 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta underlag för övergripande plan med budget 2021 – 
2023 med tillhörande investeringsspecifikation 2021 – 2023 och överlämna denna till 
kommunstyrelsen.

Reservationer
Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslutet
Ewa Callhammar (L) och Ami Rooth (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. I direktivet gavs nämnderna i
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2021. Övergripande plan med budget 
ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i 
november.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2021 – 2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-17
 Underlag för övergripande plan med budget 2021 – 2023 
 Investeringsspecifikation 2021 – 2023 

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L), 
Saud Porovic (SD), Ami Rooth (MP).

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 15 KULN/2020:51  000

Taxor och avgifter 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden överlämnar förslaget om revidering av taxor och avgifter inom 
kulturförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. En del av detta är att inkomma med 
förslag på revideringar av taxor och avgifter.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
revidering av taxor och avgifter.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
 Förslag till revidering av hyror och avgifter i kulturförvaltningens lokaler.
 Förslag till revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms kommun.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Inga Eriksson (S), Cecilia Björk (S).

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 16 KULN/2020:5  800

Motion om gerillakonst 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den 
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade 
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att 
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då s k gerillakonst som ställs ut på kommunal 
mark idag plockas bort.

Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av 
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i 
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och 
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i 
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens 
förslag till avslag på motionen.

För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den 
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och 
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal 
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
 Anvisning till remiss av motion om gerillakonst
 Motion om gerillakonst

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Carl-Magnus Fransson 
(M), Ewa Callhammar (L), Elisabeth Bohm (V). 

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 17 KULN/2020:22  800

Remiss - Revidering av Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat revidering av Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun till alla nämnder. Eventuella synpunkter på förslag till Inriktning för 
inköp i Katrineholms kommun ska enligt förlängd remisstid lämnas senast den 30 
september 2020.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen, 2020-04-16
 Remissansvisning – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
 Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S).
____________________ 
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen 
Akten
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§ 18 KULN/2020:18  800

Remiss - Riktlinje för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat Riktlinjer för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete till alla nämnder. Eventuella synpunkter på förslag till Riktlinjer 
för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete ska enligt den förlängda remisstiden 
lämnas senast den 30 september 2020.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-06-12
 Förslag till Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S). 
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 19 KULN/2020:46  800

Remiss - Aktivitetsplan 2021 för Region Sörmland 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna förvaltningens remissvar till Samkultur 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 2021 inom 
Kulturplan Sörmland 2019 – 2022 senast den 25 september 2020. Följande yttrande är 
Katrineholm kommuns remissvar på förfrågan.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
 Remissförfrågan Aktivitetsplan 2021 inom Kulturplan Sörmland 2019 – 2022 

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S).
_________________

Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Akt
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§ 20   

Ekonomirapport 
Förvaltningschef Rickard Bardun redogör för kulturförvaltningens ekonomirapport för 
juli månad. Förvaltningen gör ett positivt resultat gentemot budget, främst beroendes på 
vakanser. 
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§ 21   

Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av delegationsbeslut fattade inom kulturnämnden från 2020-02-18 till 2020-
08-18.
 

Comfact Signature Referensnummer: 930914



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2020-08-25 10 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 22   

Verksamhetsinformation 
Mats Gripenblad, ny avdelningschef inom kulturförvaltningen, presenteras för 
kulturnämnden.

Anna-Karin Sjöqvist, bibliotekschef, redogör för pågående verksamhet inom biblioteket:
 Det sker lokalförändringar inom biblioteket på grund av att Kontaktcenter utvidgar 

sina lokaler.
 Biblioteket inför ”coronasäker” möblering i syfte att undvika större grupper.
 Man återöppnar grupprum under begränsade former, 
 Man har sett en ökning av Boken kommer, främst till åldergruppen 70 +.
 Man har tagit fram instruktionsfilmer för digitala tjänster. 
 Under sommaren har man sett en dipp av lån av fysisk media men en ökning av e-

media och streamingtjänster. 
 
Richard Bardun, förvaltningschef redogör för pågående verksamhet inom Barn & unga 
samt konst.
 Under sommaren har Perrongen genomfört learing camp, ett samarbete med 

bildningsförvaltningen. Totalt deltog 37 elever under 2 veckor.  
 Lyckliga gatorna har dagligen genomfört aktiviteter med ca 70-100 deltagande barn 

& unga.
 Färdigställandet av den första muralmålningen pågår. Dock blir det ingen invigning 

på grund av Coronaviruset.  

Överläggning
Under informationspunkten yttrar sig Carl-Magnus Fransson (M). Ewa Callhammar (L), 
Cecilia Björk (S), Inga Eriksson (S), Ahmed Musse (S), Rune Mårtensson (S). 
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§ 23   

Övrigt 
Solbritt Eriksson (S) informerar om Riksteaterföreningens kommande teaterföreställning 
under hösten, det blir ett begränsat antal platser på grund av Coronoa.
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Namn Cecilia Carolina Björk
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Identifikationstyp Svensk e-legitimation
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Namn EVA CALLHAMMAR

Datum & Tid 2020-08-29 18:37:13 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation
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