PROTOKOLL
KULTURNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2022-06-01 Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, klockan 08:15 – 17:15

Beslutande

Cecilia Björk (S) ordförande, Milos Smitran (M) 1:e vice ordförande (§19-22), Ewa Callhammar
(L) 2:e vice ordförande, Rune Mårtensson (S), Carl-Johan Forss (KD), Ami Rooth (MP), Saud
Porovic (SD)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S), Ann-Christine Sandell (S), Britt-Inger Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S),
Anne Hofstedt (M) (§ 18)

Ersättare

Anne Hofstedt (M) (§ 19-22), Anders Gölevik (C), Alma Rabei (L), Elisabet Bohm (V)

Övriga deltagande

Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Rickard Bardun, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist

Underskrifter

Ordförande: Cecilia Bjök (S)
Sekreterare: Axel Stenbeck
Utsedd justerare: Ewa Callhammar (L)
Utsedd justerare: Rune Mårtensson (S)

Justeringens plats
och tid
Paragrafer

§ 18- § 22

Datum för anslags uppsättande 2022-06-13

Datum för anslags nedtagande 2022-07-05

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 18

KULN/2022:31

Tertialrapport 2022
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger tertialrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram en tertialrapport för första tertialet 2022. Syftet med
tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få
bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första
underlag inför den kommande budgetprocessen.
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver
därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den
kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.
Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och
övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och
Övergripande plan med budget 2022-2024 som tertialrapporten ska svara upp
gentemot.
Prognosen för kulturnämnden är en budget i balans vid årets slut.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Tertialrapport, Tertial 1 2022, Kulturnämnden

Överläggning
Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Stefan Blomkvist (S) samt
förvaltningschef Rickad Bardun och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KULN/2022:32

Remissvar strategi för suecidprevention
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt
eget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag
till Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun. Nämndernas yttranden ska
vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 juni.
Syftet med strategin är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att
förbättra den psykiska hälsan hos invånare och medarbetare i Katrineholms kommun.
Avsikten är också att det ramverk som anges för detta arbete, genom strategins
prioriterade mål och åtgärdsområden, ska kompletteras med en kommungemensam
handlingsplan.
Suicid är ett folkhälsoproblem som, förutom förlust av människoliv, leder till ett
omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.
Kulturförvaltningen ser det därför som positivt om kommunens nämnder kan bidra i det
suicidpreventiva arbetet. Kulturförvaltningen tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Förslag – Strategi för suicidprevention

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KULN/2022:33

Kulturnämndens kulturstipendium 2022
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att dela ut årets kulturstipendium till Stiftelsen Fågelstad.
Motivering
Stiftelsen Fogelstad tilldelas Katrineholms kommuns kulturstipendium 2022 för sina
värdefulla insatser med att lyfta det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan
och arbeta för ett demokratiskt samhälle.
Genom föreningens arbete kan vi höra de röster som skapade den Kvinnliga
Medborgarskolan och som har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och
kvinnans ställning i Sverige. Tack vare många ideella insatser av föreningens
medlemmar, både lokalt och nationellt, hålls kulturarvet levande.
För att vi inte ska glömma vår historia och för att stärka dagens medborgare behövs
kraft och mod. I Stiftelsen Fogelstad finner vi kraften och modet att lyfta angelägna
samhällsfrågor.
Genom att återigen erbjuda en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte bidrar
Stiftelsen Fogelstad till demokrati och människors egenmakt.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden delar sedan 2001 ut ett årligt kulturstipendium på 25 000 kronor. Syftet
är att öka uppmärksamheten för kulturutövare och deras insatser för kulturlivet i
Katrineholms kommun. Kulturstipendiet har till ändamål att stödja och uppmuntra
förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden.
Stipendiet kan delas ut till person, grupp eller organisation. Mottagaren ska vara, eller
har varit, bosatt och/eller verksam i Katrineholms kommun. Stipendiet kan också utdelas
till person, grupp eller organisation som gjort en betydande kulturell insats för
Katrineholm.

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD) samt
bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Fogelstad

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Redovisning av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut finns att redovisa till dagens sammanträde.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Studieresa
Under dagens sammanträde genomför kulturnämnden sin årliga kulturresa. I år besökte
kulturnämnden Örebro tillsammans med service- och tekniknämnden.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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