
PROTOKOLL 
KULTURNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-12-07 Lilla Djulö herrgård, klockan 14:00 – 15:00
Beslutande Cecilia Björk (S) ordförande, Milos Smitran (M) 1:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) 2:e 

vice ordförande, Barbro Skogberg (S), Rune Mårtensson (S), Carl-Johan Forss (KD), Saud 
Porovic (SD)

Beslutande ersättare Emil Svensson (S), Marita Sundqvist (S),  Jarmila Kocourkova (M),  Anders Gölevik (C) 

Ersättare Ann-Christine Sandell (S), Britt-Inger Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S), Anne Hofstedt (M), 
Elisabeth Bohm (V)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Pierre Jansson, bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist, avdelningschef Anna-Karin Wulgué, kultursamordnare Carina Nilsson och 
verksamhetsstrateg Anders Jansson

Ordförande: Cecilia Björk (S)

Utsedd justerare: Ewa Callhammar (L)

Utsedd justerare: Barbro Skogberg (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justerin 2022-12-09

Paragrafer § 40-  § 47

Datum för anslags uppsättande 2022-12-12 Datum för anslags nedtagande 2023-01-04

Förvaringsplats av protokollet

Kulturförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 40 Fastställande av dagordning

§ 41 Tema - Kulturnatten

§ 42 Utbetalning föreningsbidrag - särskilt kulturstöd

§ 43 Namnsättning av gata på Lövåsen

§ 44 Rapport - kontroll av dataskyddsefterlevnad

§ 45 Redovisning av delegationsbeslut

§ 46 Verksamhetsinformation

§ 47 Övrigt
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§ 40

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 41

Tema - Kulturnatten 
Vid dagens sammanträde informerar kultursamordnare Carina Nilsson om kulturnatten 
som ägde rum i Katrineholm den 18 november. Kulturnatten innehöll 31 
programpunkter på 14 platser.

Ett axplock av aktiviteter: 

 Det var käpphästkalas på Kulturhuset Ängeln. Jenny Bicho som är författare till 
böckerna om Vilde fanns med. Tillsammans med Lyckliga Gatorna var det tillverkning 
av käpphästar. 

 Den legosugne kunde komma till Kulturhuset Ängeln för att bygga tillsammans med 
Jenny Wistbacka och Jimmy Holmberg från Legomaster.

 Det var konserter i Hörsalen med Desmond Lockwall och Men in Love.

 Det var dans på framförallt turbinen. 

 På stortorget var det eldshow med Gycklargruppen TRiX.

 Stand up var nytt för i år. Vinka comedy club var på plats.

 Tillsammans med föreningen Kattcon kunde man spela brädspel i Vinterträdgården.  

 Det fanns flera programpunkter kring konst som konst på stan tillsammans med 
Konststudieklubben och ABF och öppen kontverkstad.

 Workshop i sång tillsammans med sörmländska folksångerskan Karin Kolterud.

 I Hörsalen visades kortfilmer av Pelle Wichmann.

 Och mycket mer.

Under Kulturnattem delades även det första stipendiet i Berit English minne ut till Jenny 
Wistbacka. 

Nämnden får även information om de marknadsföringsinsatser som gjordes inför 
Kulturnatten och statistik på besökare både på webben och på Ängeln.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Stefan Blomkvist (S), Ann-Christine 
Sandell (S), Elisabet Bohm (V) och Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef Pierre Jansson.
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§ 42 KULN/2022:46

Utbetalning föreningsbidrag - särskilt kulturstöd 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja särskilt kulturstöd för 2023 i enlighet med upprättat 
förslag.

Reservation

Ewa Callhammar (L) och Carl-Johan Forss (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ewa Callhammars yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

Saud Porovic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ansvarar för bidragen om särskilt kulturstöd. 

Förvaltningen har gjort en bedömning kring de inkomna ansökningarna om kulturstöd 
utefter de regelverk som finns och utifrån verksamhet, samt de projekt och 
arrangemang som föreningarna planerar att genomföra under det kommande året.

Totalt föreslås att 1 743 000 kr fördelas mellan 15 föreningar. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig  Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L), 
Saud Porovic (SD) och Anders Gölevik (C).

Förslag och yrkanden

Ewa Callhammar (L) och Saud Porovic (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kulturnämnden. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) och Saud Porovics (SD) yrkande. 
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: föreningarna, akten
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§ 43 KULN/2022:24

Namnsättning av gata på Lövåsen 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att namnge den nya vägen på Lövåsen till Uppsalavägen, i 
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
I och med att detaljplanerna för Lövåsen-Heden och Lövåsen-Finntorp har vunnit laga 
kraft har vägbyggnationen påbörjats i området och beräknas vara klar i december 2022. 
Området kommer i framtiden att bebyggas med verksamheter, industri och till viss del 
handel. Redan befintliga verksamheter och handelslokaler har Uppsalavägen som 
adress.

När byggnation av tomterna som vägen försörjer påbörjas är det viktigt att adresser kan 
sättas för att leveranser ska ske på ett smidigt sätt. 

Den nya vägen ansluter i söder till Österleden/Videvägen och till Uppsalavägen i norr. 

Stadsmiljögruppen som är beredande vid namnsättningsfrågor har vid sitt möte den 7 
november 2022 beslutat att föreslå Uppsalavägen som namn på den nya gatan. 

Alternativet hade varit namnge gatan till Videvägen, eller ett helt nytt namn, men det 
skulle innebära att Uppsalavägen byter namn i en punkt som inte är en korsning vilket är 
olämpligt när trafikföreskrifter ska skrivas. 

Namnsättningen påverkar inga befintliga adresser och har skett enligt den policy som 
antogs av kultur- och turismnämnden den 3 december 2014.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

 Karta med befintliga gatunamn och namnförslag bifogas.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Stefan Blomkvist (S), 
Elisabeth Bohm (V), Ewa Callhammar (L) och Ann-Christine Sandell (S) samt 
förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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§ 44 KULN/2022:51

Rapport - kontroll av dataskyddsefterlevnad 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger Sydarkiveras rapport om dataskyddsefterlevnad till handlingarna 
och uppdrar åt kulturförvaltningen att arbeta vidare med de utvecklingsområden som 
granskningen identifierat.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller bestämmelser 
om hur personuppgifter får behandlas. Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för 
sin verksamhet och har utsett befattningshavare vid kommunalförbundet Sydarkivera till 
dataskyddsombud för nämndens ansvarsområde (KULN Del 2020-12-07, § 38).

Sydarkivera har, som en del av sitt uppdrag, kontrollerat dataskyddsefterlevnaden för 
kulturnämnden. Rapporten ger ett gott betyg till nuvarande arbete, men lyfter också 
förslag till förbättringsåtgärder gällande:

 Risk- och konsekvensbedömning kopplat till informationsöverföring till tredje land.

 Säkerhetsklassning av information.

 Framtagande av checklista för dataskyddsfrågor att ha som stöd vid upphandling av 
system.

Kulturförvaltningen kommer att beakta Sydarkiveras synpunkter i förvaltningens 
fortsatta utvecklingsarbete gällande GDPR. I arbetet kommer den pågående samverkan 
med övriga förvaltningar att vara av betydelse, detta då flera av frågeställningarna berör 
kommunen som helhet och inte kan lösas av en förvaltning ensamt. 

I övrigt är arbetet med dataskyddsefterlevnad ett bra exempel på ett sådant område där 
kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen avser att dra gemensam nytta 
av sitt fördjupade samarbete. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen

 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för kulturnämnden

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

Beslutet skickas till: akten
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§ 45 KULN/2022:45

Redovisning av delegationsbeslut 

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S).
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§ 46

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Pierre Jansson, bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist och avdelningschef 
Anna-Karin Wulgué informerar om pågående verksamhet inom kulturförvaltningen.

Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist informerar om:

 Under många år har man äskat medel för att kunna byta ut bokhyllor i biblioteket. 
Under 2022 anslogs medel för att påbörja arbetet. Nu har det kommit besked om att 
det kommer ytterligare medel för att fortsätta utbytet. Det kommer att vara lite 
stökigt i biblioteket under denna period, men allt material kommer att vara 
tillängligt.

 Sedan 2012 är skolbiblioteksorganisationen formellt beslutad så att 
bildningsnämnden köper in bibliotekarietimmar av kulturnämnden. I och med 
startandet av nya Järvenskolan finns där nu underlag för en heltidstjänst. Ett 
pilotprojekt kommer att genomföras under 2023 där bildningsnämnden fortsatt 
kommer att köpa timmar, men organisaoriskt kommer personalen på Järvenskolan 
hamna under rektor istället för bibliotekschef. Forskning visar att samsyn och 
delaktighet blir bättre när skolbibliotekarien är under rektorn, därför genomförs nu 
detta pilotprojekt.

Avdelningschef Anna-Karin Wulgué informerar om:

 Lördag 10 december öppnar vintersalongen och det har varit rekordmånga sökande. 
Kammarkören kommer att sjunga.

 På fredag 9 december invigs två konstverk på Järvenskolan. Ett verk inomhus och ett 
utomhus.

 Under året har arbetet med samverkan kring barn och unga utvecklats. 
Kulturförvaltningen deltar både i arbetet med SSPF (en samverkansform där skola, 
socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans) och i arbetet med En kommun fri 
från våld. Under hösten har dessa två grupper sats ihop för att bli samverkan för 
barn och unga och kommer att ligga under kommunstyrelsen. Samverkan har 
förbättrats och redan nu går det att se positiva effekter av arbetet. 

 Perrongen samarbetar med Flen och Vingåker kring fritidsgårdsverksamheten. 
Tillsammans kommer man att anordna disco för ungdomar på Safiren. Discot 
kommer att vara öppet för de som är registrerarde i ungdomsappen. 

 Perrongen kommer vara stängt i mellandagarna, men lyckliga gatorna kommer att 
finnas på plats på olika ställen i kommunen. Lyckliga gatorna har öven flyttat in i 
Västra skolan.

Förvaltningschef Pierre Jansson informerar om:

 Nämndens ekonomi. 2022 går mot en nollprognos för nämnden. Den tillfälliga 
ökningen är permanentad.
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 Ett moderniserat kulturhus. Det finns en ambition att i nära dialog med KFAB ta ett 
långsikt och övergripande grepp kring hur kulturhuset kan moderninseras. 

 Service- och teknikförvaltningen har fått ett uppdrag att se över och utveckla 
föreningsbidrag och kulturnämndens föreningsbidrag kommer att läggas in i det 
arbetet. 

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S) och Anne Hofstedt (M). 
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§ 47

Övrigt 
Carl-Johan Forss (KD) lyfter frågan vad tredjelandsöverföring är.

Jarmila Kocourkova (M) lyfter att det ofta är komplicerat för mindre klubbar att ansöka 
om grundbidrag. Jarmila undrar om det går att förenkla ansökningsprocessen.

Under punkten yttrar sig även Cecilia Björk (S), Barbro Skogberg (S), Anne Hofstedt (M) 
samt förvaltningschef Pierre Jansson och avdelningschef Anna-Karin Wulgué.
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Yrkan de/res ervation 2022-12 -07
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Arende KULI{/20 22 :46-1 0. 102

vi i Liberalerna och Kristdemokraterna
har alltid sagt nej titl hyresbidrag på 220
000 tiil fslamska kulturföreningen.
Kostnaden är för lokalen som används som
mosk6 och ligger på Kungsgatan. Vi står
fast vid att man betalar titt svenska kyrkan
via kyrkoskatten och man kan gå ur sv
kyrkan eller välj a att tex också vara med i
någon frikyrkao eller annan religion och då
betalar man själv för det. vår kommunala
skatt ska inte gå tilt mosk6er.

Ewa Callhammar Carl-Johan Forss
L iberalerna. Kri stdemokraterna

Skickat från min iPad

Bilaga A kulturnämnden 2022-12-07 § 42
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