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Plats och tid  Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, 2019-06-11 kl. 16-18 
 

Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Carl-Magnus Fransson (M) 1:e vice ordförande, Martin Alm 
(S), 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 Alma Rabei (L) 

 

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

 

Övriga  
deltagande  Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Jenny 

Skarstedt, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, f.d. förvaltningschef Per-Olof Millberg 
 

Utses att justera Alma Rabei (L), Barbro Skogberg (S) 
 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §21 - §31 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Cecilia Björk (S) 
Justerande ………………………………… 

Alma Rabei (L) 
………………………………… 
Barbro Skogberg (S) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kulturnämnden  Paragrafer §21 - §31 
 

Sammanträdes  
datum 2019-06-11 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-06-26 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-07-19 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kulturförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

Fastställande av dagordning  
Revidering av delegationsordning tas upp som ett extra ärende. Detta med anledning 
av att förvaltningen har en ny förvaltningschef. 
 
I övrigt godkänns dagordningen. 
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§ 22 

Revidering av delegationsordning  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av delegationsordning. 
 
Reservation 
Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation redovisas som 
bilaga A i protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förutsättningarna för delegation inom den kommunala sektorn regleras i  
kommunallagen § 33-35 och 37. 
 
Med anledning av ny förvaltningschef inom kulturförvaltningen, Magnus Gustafsson, 
behöver delegationsordningen revideras. Inga övriga förändringar sker. Denna 
delegation gäller från 1 juni 2019 tills vidare. 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD). 
____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 23 

Tertialrapport  (KULN/2019:58)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga tertialrapporten för första tertialen 2019 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden redovisar en avvikelse på - 1541 tkr gentemot budget för den första 
tertialen 2019. Avvikelsen beror på att internfakturering för skolbiblioteken inte 
registrerats i raindance samt att hyreskostnader gällande Turbinen på 1150 kr inte är 
justerade i Kulturnämndens budget. 
Kulturnämndens prognos för 2019 är ett budgetöverskott på + 603 tkr. 

Investeringar 
Kulturnämnden redovisar en avvikelse på + 613 tkr för investering för 2019. 
Investeringar sker löpande i de olika investeringsprojekten och kommer därför 
justeras under året. Kulturnämnden avser att använda alla sina investeringsmedel för 
2019. 

Ärendets handlingar 
• Tertialrapport, Tertial 1 2018 
• Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Anders Gölevik (C), Carl-Magnus Fransson 
(M). 
_____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 24 

Val av ledamot i insamlingsstiftelsen Fogelsta  
(KULN/2019:57)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden återkallar beslut fattat 2019-04-23 § 16 och beslutar istället att 
avdelningschefen utses till Kulturnämndens kontaktperson gentemot stiftelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-04-23 att godkänna en 
kommunal representant från Kulturförvaltningen i insamlingsstiftelsen Fogelstads 
styrelse och att utse avdelningschefen på Kulturförvaltningen som ledamot i 
stiftelsens styrelse. 
 
Från Kommunstyrelsens sida har synpunkter framförts på att Kulturnämnden utsett en 
representant i styrelsen. Enligt kommunstyrelsen måste ett sådant val godkännas av 
Kommunfullmäktige vilket inte är aktuellt.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP) 
____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 25 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordning  
(KULN/2019:55)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den 
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i 
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat 
regelverk och ny praxis. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
• Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 26 

Remiss - måltidspolitiskt program  (KULN/2019:43)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
till service- och tekniknämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023. 
 
En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus. 
 
Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor. 
 
Förvaltningens yttrande 
Kulturnämnden har tagit del av det Måltidspolitiska programmet och har inga 
synpunkter på programmet som sådant. Nämnden vill däremot ge beröm till såväl 
service- och tekniknämnd som –förvaltning för arbetet med klimatsmart ekomat 
under begreppen gediget, hållbart, lokalt och svenskt. 
 
Kulturnämnden vill också framhålla att kulturförvaltningen gärna är behjälplig vid 
ombyggnation av matsalar då det gäller utsmyckning och utformning av miljön. 
 
Ärendets handlingar 
• Måltidspolitiskt program 
• Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD), Cal-
Johan Forss (KD). 
_____________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Akt 
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§ 27 

Remiss - idrottpolitiskt program  (KULN/2019:44)  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
till service- och tekniknämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har reviderat det idrottspolitiska programmet och 
beslutat att programmet ska skickas på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet, föreningar och SISU Idrottsutbildarna. 
 
Programmet utgår från Vision 2025 och Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2019 – 
2022. Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden 
 
Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar. 
 
Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus.  
 
Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. 
 
Förvaltningens yttrande 
Kulturnämnden har tagit del av förslaget till Idrottspolitiskt program och vill lämna 
följande synpunkter. 
 
Under rubriken idrotten förenar skriver Service- och tekniknämnden att föreningar 
har en särskild möjlighet att bidra till integration och att kommunen i samverkan med 
idrottsrörelsen kan göra mycket för att använda idrottens positiva kraft för integration.  
 
Kulturnämnden delar den uppfattningen vill också poängtera svårigheterna att arbeta 
med integration. Hur når vi de som inte har någon aning om vad en förening är ? De 
aktiviteter som Lyckliga gatorna har i samverkan med föreningslivet kan vara en väg 
in till föreningar. En annan väg är att avsätta särskilda projektmedel för olika 
integrationsinsatser kopplade till föreningslivet.    
 
Snabba stålar - idrott 
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I samband med yttrandet över det tidigare Idrottspolitiska programmet framförde 
Kulturnämnden tanken på att införa bidragsformen Snabba stålar även för 
idrottsverksamhet. Kulturnämndens erfarenhet av bidrag är att det idag efterfrågas 
någon form av arrangemangsstöd utan att vara föreningsanknuten. Kultur- och 
turismnämnden har därför bidraget ”Snabba stålar” som vänder sig till ungdomar som 
vill genomföra ett kulturarrangemang. En tanke är att ett liknande bidrag borde finnas 
för ungdomar som vill arrangera ett icke föreningsanknutet idrottarrangemang. 
 
Ärendets handlingar 
 
• Idrottspolitiskt program 2020-2023 
• Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Akt 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KULTURNÄMNDEN  2019-06-11   10 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 28 

Kulturstipendium  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium till Agneta Welander 
 
Motivering 
Förutom att Agneta deltar som skådespelare i alla möjliga och omöjliga 
teaterföreställningar, både kommunala och föreningsdrivna, så sitter hon också på 
olika poster i nästan alla kulturföreningar i Katrineholm. Hon är motorn som 
möjliggör verksamhet. Hon är den där personen som alla föreningar behöver. Den 
som både står för struktur och ordning men också engagemang och passion för 
föreningens uppdrag och mål. På grund av Agnetas engagemang har många barn, 
unga, vuxna i Katrineholm fått möjlighet att själva delta i teater- och 
kulturverksamhet.  
Ingen roll är för liten eller stor för Agneta och hon har vitt skilda uppdrag på sin 
meritlista; hon är kassör och webbansvarig men också Tomtemor, Selma Lagerlöf och 
spöklig guide. Hon ser till att katrineholmarna får ta del av professionella 
teaterupplevelser genom sitt engagemang i Katrineholms Riksteaterförening. Hon 
kämpade tillsammans med Ragnar Thoursie-sällskapet för ett minnesmärke över den 
katrineholmsfödde författaren och lyckades med det 2018 när vi invigde den första 
litterära bänken i Katrineholm. Agneta bidrar helt enkelt till Katrineholms kulturliv på 
väldigt många olika sätt och är en värdefull tillgång för föreningslivet. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 29 

Ungkulturstipendier  
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tilldela årets ungdomstipendium till Zaki Ahmad Hussein 
och Agnes Lindkvist. 
 
Motivering 

Zaki Ahmad Hussein 
Zaki Hussein är en förebild för unga i allmänhet och unga killar i synnerhet, i 
Katrineholm.  Zaki hade aldrig dansat när han upptäckte dansen på Perrongen och 
plötsligt förstod sitt uppdrag i livet.  Att stå på scen och dansa och förmedla glädje 
och kraft är hans kall. Via Lyckliga Gatornas gatufester skapade han tillsammas med 
rutinerade dansaren Cia Ronach ett dansnummer som förändrade deras liv. Dels ledde 
det till att Zaki numera är en del av Katrineholmsrevyns ensemble och dels ledde till 
att Zaki numera är en del av Cias familj. Till senaste revyn koreograferade Zaki ett 
dansnummer utifrån sin egen historia och det bejublade numret är nu utvalt att tävla 
för Katrineholm i årets Revy-SM.  Zaki är en engagerad person med stort hjärta som 
vill förändra världen och gör det genom sin dans och sin scennärvaro. Han inspirerar 
och motiverar barn och unga till att dansa men också till att bli bättre människor.  
 
Agnes Lindkvist 
Att Agnes bara är 20 år är svårt att tro när en ser meritlistan.  
Genom nyfikenhet, intresse och mod har Agnes tagit sig igenom Katrineholms utbud 
av scenkonst via roller i storföreställningar, teaterföreställningar och musikallinjens 
uppsättningar. Hennes mångfacetterade erfarenheter har lett fram till en åtråvärd plats 
på Nordiska Teaterskolan i Kungälv där hon går en teaterkurs med fysisk ingång till 
skådespeleri genom rörelsearbete, träning och dans. Både akrobatik, kickboxning och 
yoga används för att få största möjliga kontroll på kroppen för att förbättra och 
fördjupa agerandet. 
Agnes intresse för hela skapandeprocessen gör att hon vill fortsätta utvecklas inom 
scenkonsten genom både ljud- och ljusprogrammering och manusförfattande på 
vägen mot en karriär som yrkesverksam skådespelare och konstnär. Det arbetet har 
hon påbörjat under sin utbildning på Nordiska Teaterskolan. Att vara medveten om 
och kunnig inom hela processen, även de tekniska delarna, är ett modernt sätt att se 
på det konstnärliga yrket. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 30 

Verksamhetsinformation  
Vid dagens sammanträde avtackas förvaltningschef Per-Olof Millberg av nämndens 
ordförande Cecilia Björk (S).  
Ny förvaltningschef Magnus Gustafsson samt ny bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist 
presenteras för kulturnämnden. 
 
Anna-Karin Sjökvist, bibliotekschef, informerar om Lyckliga bibblan. Biblioteket har 
beviljats projektmedel för två år. Syftet med projektet är att nå föräldrar till barnen på 
lyckliga gatorna, och se deras informationsbehov för att sedan kartlägga hur 
biblioteket kan bistå med läsfrämjande, datorhandledning och bibliotekskunskap (hur 
man söker, tolkar information/material osv). Projektet startade i mars 2019.  
 
Jenny Skarstedt, avdelningschef, informerar om pågående verksamhet. 
• Musikens hus-akademien har blivit beviljade projektpengar från Region Sörmland 

för ett världsmusik – och integrationsprojekt. Projektet kommer att vara ett 
kommungränsöverskridande projekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers 
kommuner. 

• Ungdomsverksamheten har beviljats medel för ett Erasmus+-projekt om 
Storytelling och sex ungdomar från Perrongen får därför möjlighet att vara med 
på ett läger i sommar tillsammans med ungdomar från Makedonien, Portugal och 
Danmark. 

• Sommarskola sker även i år på Perrongen. Från och med nästa år tar 
bildningsförvaltningen över hela ansvaret för sommarskolan.  

• Lyckliga gatorna har öppet varje dag hela sommaren men på olika platser.  
• Katrineholms riksteater kommer sätta upp sin extra föreställning under våren 

istället för hösten som tidigare planerats.  
• Förvaltningen har sagt upp ett hyreskontrakt med en romsk förening, men lokalen 

har inte lämnats, Katrineholms Industrifastigheter har därför bytt lås till lokalen. 
Hyreskontraket sades upp för att det inte bedrevs någon föreningsverksamhet i 
lokalen.  

_____________ 
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§ 31 

Övrigt  
Under dagens sammanträde lyfts fyra övriga ärenden: 
 
Saud Porovic (SD) undrar om anställning och rekrytering av ny förvaltningschef och 
varför kulturnämnden inte har fått någon information. 
Cecilia Björk (S) svarar att rekrytering av förvaltningschef sköts av 
kommundirektören och inte av nämnden. 
 
Cecilia Björk (S) informerar att hon, tillsammans med f.d. förvaltningschef Per-Olof 
Millberg, har sagt upp lokalen i lokstallarna för Stockholms ångloksällskap. De har 
utlovat verksamhet som uteblivit och inte betalat hyra. Efter nya möten önskar de att 
uppsägningen dras tillbaka. Nämnden diskuterar vidare hantering av ärendet. Efter 
inspel från nämnden ska Cecilia Björk (S) återkoppla till föreningen. 
 
Rune Mårtensson (S) informerar om Sköldingedagen som ägde rum den 1 juni. Bland 
annat var det invigning av ett utomhusgym, fotbollsmatcher och gamla veteranbilar.  
Humlens dag 24 augusti firas med lågalkoholhaltig öl bryggd i Sköldinge. 
 
Solbritt Eriksson (S) informerar om årets sommarteater: Rabalder i Bie, 
föreställningen kan ses under tre veckor. 
______________ 
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