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Kulturnämnden

Kulturnämndens interkontrollrapport 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2017 samt överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

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 antogs av kultur- och turismnämnden 2017-02-24 § 4. 

Inom kontrollen av larmrutiner så har förvaltningen brustit i larmövningar då inga 
sådana genomförts. Under 2018 kommer rutiner att tas fram för att larmövningarna ska 
genomföras.

Den åtgärdsplan gällande hot och våld som planerades för 2017 har färdigställts. Under 
2017 aktualiserade Arbetsmiljöverket hot och våld på bibliotek. Deras besök på 
biblioteket resulterade i ett intensifierat arbete med planen som också godkänts av 
verket.

Gällande förvaltningens betalkort saknas underlag för betalningar i de fall då 
förvaltningen har ett löpande abonnemang hos vissa leverantörer. Leverantörerna 
kommer att kontaktas för att lämna underlag som kan knytas till löpande abonnemang.

Ärendets handlingar
 Kulturnämnden interkontrollrapport 2017
 

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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1 Sammanfattning
Anvisning

Sammanfatta kontrollens huvudsakliga omfattning och innehåll, vilka områden, processer och 
rutiner som varit i fokus, om kontrollen varit tillräcklig och vad den visat.

Kultur- och turismnämndens internkontroll omfattar områdena inköp av konst och media, bidrag 
till föreningar, kontanthantering, jämställdhet inom biblioteket samt arbetsmiljö och larmrutiner.
Inom kontrollen av larmrutiner så har det informerats om de nya rutinerna vid ett 
förvaltningsmöte kompletterat med att rutinerna numera finns på Communis. Förvaltningen har 
däremot brustit i larmövningar då inga sådana genomförts. Under 2018 kommer rutiner att tas 
fram för att larmövningarna ska genomföras.
Den åtgärdsplan gällande hot och våld som planerades för 2017 har färdigställts. Under 2017 
aktualiserade Arbetsmiljöverket hot och våld på bibliotek. Deras besök på biblioteket 
resulterade i ett intensifierat arbete med planen som också godkänts av verket.
Gällande förvaltningens betalkort så saknas underlag för betalningar i de fall då förvaltningen 
har ett löpande abonnemang hos vissa leverantörer. Leverantörerna kommer att kontaktas för att 
lämna underlag som kan knytas till löpande abonnemang.
I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten.
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2 Inledning
Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens definition av och rutiner för internkontroll.

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån 
risk och väsentlighet.

2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa 
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
 Värdering av risk och väsentlighet
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
 Genomförande av kontrollmoment
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
 Uppföljning av åtgärder
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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3 Riskvärdering
Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens modell för riskvärdering av kontrollmoment.

Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt 
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med 
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i 
internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
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4 Bilaga: Internkontrollrapport
Anvisning

Innehållet i bilagan hämtas per automatik från vyn Uppföljning internkontroll som finns under 
fliken Uppföljning.

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder

Föreningsbidrag Handläggningsprocessen Bibliotekschef Datum för kontroll: 
2018-01-08
Resultat: 
Kontrollerade 
handlingar 
(diarienummer) 
2017:10, 2017:15, 
2017:63. 
Ansökningar, 
redovisningar samt 
beslut följer fastställt 
reglemente.
 

 Kontroll sista 
halvåret

 Kontroll sista 
halvåret

 Ta fram rutiner för 
brandlarm

Larmrutiner Personalens kännedom 
om rutiner vid Perrongen 
och Ängeln

Skyddsombud Datum för kontroll: 
2017-11-13
Resultat: Infomation 
om de nya rutinerna 
vid förvaltningsmöte. 
Bristerna åtgärdade 
av ansvarig för larm. 
Rutinerna 
aktualiserade och 
förnyade. 
Information om 
rutiner finns på 
Communis.
 

 Genomför 
larmövningar 2 ggr/år

Konstinköp Gällande policy följs enl 
delegation

Chef ung kultur och 
fritid

Datum för kontroll: 
2018-01-08
Resultat: 
Konstinköpen för 
2017 uppfyller 
riktlinjerna för 
konstinköp. Särskilt 
kan kvalitet och 
mångsidighet 
betonas.
 

 Kontroll sista 
halvåret

Mediainköp Gällande mediepolicy 
följs

Skolsamordnaren Datum för kontroll: 
2017-05-31, 2017-11-
29
Resultat: Stickprov 
visar att 
mediapolicyn följs.
 

 Kontroll halvårsvis

 
Kompetenshöjande 
insatser om 
bemötande med 
jämställdhet och 
jämlikhet som fokus.

Jämställdhet, bibliotek Resursfördelning HB Chef ung kultur och 
fritid

Datum för kontroll: 
20180108
Resultat: 
Resursfördelning 
avseende utlåning 
enligt följande.
Kvinnliga låntagare 
55%
Manliga låntagare 

Kommentar
Kultur- och 
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Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder
41%
Ej uppgivet kön 
(gruppboende, 
äldreboende o s v) 6%
Stickprovet visar att 
utlåningen i något 
större utsträckning 
identifierar sig som 
kvinnor men att 
nivåerna är 
förvånansvärt jämna.
 

turismförvaltningen 
genomförde en 
föreningsdag den 17 
september med 
föredrag om 
jämställdhet och 
jämlikhet med 
representant från 
Jämställt.se.

 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö Uppdatering av plan hot 
och våld

Skyddsombud Datum för kontroll: 
2017-11-13
Resultat: 
Åtgärdsplaner för 
hot och våld 
utarbetade. 
Godkända av AMV.
 

 Aktualisera 
problemen med hot 
och våld under 2017

 Kontroll halvårsvis

Kommentar
Underlag till fakturor 
daterade 20171101 
saknas från 
leverantörer 
förvaltningen har 
löpande abonnemang.

Betalkort - kontroll att 
kvitton och underlag 
finns till utbetalningar

Bibliotekschef Datum för kontroll: 
2017-03-01, 2017-11-
01
Resultat: Underlag 
till fakturor, för 
kontrollerade datum, 
saknas från 
leverantörer där 
förvaltningen har 
löpande 
abbonemang.
 

 Ta kontakt med 
aktuella leverantörer 
och be att få ett 
underlag för löpande 
abonnemang som kan 
knytas till alla aktuella 
fakturor.

 Kontroll halvårsvis

Kontanthantering

Kontantkassor – att 
rutiner för 
kassahantering följs

Bibliotekschef Datum för 
kontroll:2017-03-16, 
2017-11-09
Resultat: Rutiner för 
kassahantering följs.
 

Kommentar
Rutiner för 
kassahantering följs.
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Kulturnämndens internkontrollplan 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2018 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har utarbetat en intern kontrollplan för kulturnämndens 
ansvarsområden.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, 
anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 
området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera 
resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Den intern kontrollplanen ses över en gång per år.

Ärendets handlingar
 Kulturnämndens internkontrollplan 2018
 

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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1 Sammanfattning
Anvisning

Sammanfatta kontrollens huvudsakliga omfattning och innehåll, vilka områden, processer och 
rutiner som är i fokus för den interna kontrollen.

Kultur- och turismnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för 
internkontrollen är föreningsbidrag, larmrutiner, konst- och mediainköp, arbetsmiljö samt 
kontanthantering och hantering av betalkort. Bedömning görs att de största riskerna föreligger 
gällande larmrutiner samt kontanthantering och betalkort. För larmrutiner gäller kontroll 1 gång 
årligen beträffande personalens kännedom om rutiner vid både Kulturhuset Ängeln och 
Ungkulturhuset Perrongen. Kontrollmetod är övningar. Gällande kontantkassor och betalkort 
gäller at rutiner följs för kontantkassor samt att för betalkort att underlag finns. Kontrollmetod 
genom stickprov 2 gånger årligen.
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2 Inledning
Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens definiton av och rutiner för internkontroll.

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån 
risk och väsentlighet.

2.1 Definition av internkontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa 
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
 Värdering av risker
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år 
(internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i 
mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under 
februari för beredning.
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3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment 
och riskvärdering

3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att 
den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara 
tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller 
behöver inte tas med i internkontrollplanen.
I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående 
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med 
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.
Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

 

3.2 Riskvärdering av kontrollmoment
Anvisning

Redogör för kartläggningen av kontrollområden och kontrollmoment samt för riskvärderingen 
av kontrollmomenten.
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4 Bilaga: Internkontrollplan
Anvisning

Innehållet i bilagan hämtas per automatik från vyn Internkontrollplan som finns under fliken 
Planering innevarande år.

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering

Föreningsbidrag Handläggningsprocessen Samordnare 
redaktionen

Stickprov 1 gång/år 1

Larmrutiner Personalens kännedom 
om rutiner vid Perrongen 
och Ängeln

Ansvarig för 
Kulturhuset

Övningar 1 gång/år 9

Konstinköp Gällande policy följs enl 
delegation

Samordnare UKF Stickprov 1 gång/år 4

Mediainköp Gällande mediepolicy 
följs

Skolsamordnaren Stickprov 2 gånger/år 2

Arbetsmiljö Uppdatering av plan hot 
och våld

Skyddsombud Att planen 
revideras

1 gång/år 4

Betalkort - kontroll att 
kvitton och underlag 
finns till utbetalningar

Samordnare 
konst

Stickprov 2 gånger/år 9Kontanthantering

Kontantkassor – att 
rutiner för 
kassahantering följs

Samordnare 
konst

Stickprov 2 gånger/år 9
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Årsredovisning 2017 - kulturnämnden 
Kulturnämnden godkänner årsredovisningen med kommentar och bokslut för år 
2017, där prognosen för det ekonomiska resultatet är minus 236 000 kronor samt 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2017 har upprättats av 
kulturförvaltningen.

Efter beslut kommer årsredovisningen att redovisas under beteckningen 
kulturnämndens handling nr X/ 2018.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning 2017 - kulturnämnden

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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Anvisning

Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan 
med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med 
budget 2017-2019” som kommunens årsredovisning 2017 ska svara upp mot.
Det är viktigt att nämndens/bolagets texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande 
kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i 
kommunfullmäktige. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det 
gäller textbehandlingen innebär det:

 Skriv kort och koncist
 Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv?
 Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
 Skriv inte ”vi” och ”man”
 Beskriv människor (t.ex. elever, brukare, invånare, låntagare, deltagare, etc.) som 

kvinnor och män/flickor och pojkar.
 Skriv inte ”nämnden”, ”förvaltningen” eller ”bolaget”, skriv ut hela namnet
 Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller 

verksamheter)
 Använd kommunens skrivregler

Vidare är det viktigt att tänka på att uppföljningen enligt kommunens styrsystem ska bygga på 
könsuppdelad statistik och innehålla analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunens 
bemötande, service och resursfördelning ska ske på lika villkor för kvinnor och män, flickor 
och pojkar. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet ska finnas med som en naturlig 
del i styrning, genomförande och uppföljning av alla verksamheter. Det innebär också att 
jämställdhetsperspektivet ska finnas med i analyserna i alla delar av årsredovisningen, såväl 
när det gäller väsentliga händelser och målredovisning som i personalredovisningen och i 
analyser av resursförbrukningen.



Kulturnämnden

5

1 Inledning
1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 
rätt för handling och förändring. 
Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde
Anvisning

Här beskrivs kortfattat nämndens/bolagets viktigaste ansvarsområden. Utgångspunkten är 
motsvarande text i Årsredovisning 2016, uppdatera om det har skett förändringar.

1.2.1 Kultur- och turismnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för 
kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver 
ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten dock med undantag för den del 
som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö.Vidare ansvarar 
nämnden för den konstnärliga gestaltningen i/på kommunens byggnader, parker och torg.
Kulturnämnden skall stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden skall vidare besluta om 
namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.
Kulturnämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens verksamhetsområde.

1.3 Sammantagen bedömning
Anvisning

Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller 
planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning 
som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna 
och de tillgängliga resurserna.
Nämnden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten 
under året, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. 
För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Den sammantagna bedömningen av 
verksamheten ska bygga på den rapportering som sker i övriga avsnitt.
Syftet med den sammantagna bedömningen är att ge en bild av om resurserna har använts 
ändamålsenligt och effektivt, i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Interna processer
Kulturförvaltningen har under 2017 haft stort fokus på intern organisatorisk utveckling för att på 
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sikt skapa en mer välmående, effektiv och flexibel organisation med god förmåga att prestera 
goda resultat av de tilldelade resurserna. En ny organisation med färre avdelningar och tydligare 
enheter har införts. Antalet chefer har minskat och ett samordningsled har inrättats för att bättre 
använda resurser och kompetens över hela förvaltningen. En redaktion med ansvar för 
kommunikation och programläggning har bildats och getts en övergripande funktion istället för 
att vara knuten till en viss avdelning. Alla medarbetare på kulturförvaltningen har deltagit i en 
fortbildning i utvecklat medarbetarskap under året. Varje medarbetare har tillsammans med sin 
närmaste chef utformat en egen professionell utvecklingsplan och tillsammans har en 
medarbetarskapsvision för kulturförvaltningen formulerats. Ett genomgripande 
arbetsmiljöarbete har genomförts på biblioteket för att dels förebygga situationer med hot och 
våld, och dels skapa rutiner för att hantera dem när de händer. Syftet med alla dessa insatser är 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kulturförvaltningens medarbetare. Trygga 
medarbetare som är delaktiga mår bättre, presterar bättre och är mindre sjuka.
Under 2017 har biblioteket drivit två processer i syfte att öka effektiviteten i 
resursanvändningen. Dels att byta biblioteksdatasystem till Koha, som är byggt i öppen källkod, 
och dels att göra Kulturhuset Ängeln till MerÖppet bibliotek, vilket ger besökare över 18 år 
möjligheten att besöka Kulturhuset utanför ordinarie öppettid. Ingen av dessa processer 
slutfördes under 2017.
Samverkan med andra 
Kulturförvaltningen har under 2017 samverkat med andra för att nå goda resultat. Processen 
med Lyckliga gatorna är mest värd att lyfta då den inbegripit ett flertal andra förvaltningar, 
andra verksamheter/organisationer samt olika representanter från civilsamhället. Förutom två 
välbesökta och uppskattade gatufester så har Lyckliga gatorna under 2017 startat 
eftermiddagsverksamhet för barn och unga på tre olika skolor i kommunen. Verksamheten syftar 
till att ge barn och unga bättre förutsättningar till en aktiv fritid och tryggare bostadsområden. 
Samverkan har varit avgörande för att få denna process och verksamhet att bli realiserad.
Andra samverkansprocesser som pågått under året är bibliotekets samarbete med BVC (Barnens 
första bok och information om språk- och läsutveckling för små barn) samt med 
bildningsförvaltningen (grundskolebibliotek och samarbete med förskolan).
Utvecklat målgruppsarbete
Alla kulturförvaltningens avdelningar har under 2017 arbetat med målgruppsarbete i syfte att 
utforma verksamheten i enlighet med mål och prioriteringar i kommunplanen. Med 
målgruppsarbete menas riktade insatser för att erbjuda specifika målgrupper möjlighet att delta.
Ung kultur och fritid har haft stort fokus på Perrongens verksamhet som under året fått sitt 
uppdrag och inriktning delvis förändrat med stora konsekvenser som följd. Kulturnämndens 
presidium har tagit beslut om fortsatt kulturinriktning på Perrongen, samtidigt som 
ungdomsverksamhetens uppdrag nu också ska inkludera socialt arbete. Dessa förutsättningar 
ligger till grund för fortsatt arbete och planering. Ny personal med erfarenhet och/eller 
utbildning inom socialt arbete har rekryterats. Ett aktivt arbete för att nå de målgrupper som inte 
längre finns representerade i verksamheten har påbörjats och kommer att fortsätta. Dock är 
besökarna fortfarande en relativt homogen grupp och trots ett glädjande och stadigt ökande antal 
besökare som identifierar sig som tjejer finns det många andra målgrupper som inte finns 
representerade i verksamheten. Detta kräver under en tid extra resurser för att skapa trygga rum 
genom separatistiska metoder.
Kulturnämnden har tagit fram nya riktlinjer för arbetet med offentlig gestaltning för perioden 
2017 - 2022 och konstenheten på kulturförvaltningen har under året rekryterat för flera 
positioner. Med ett tillgänglighetsperspektiv för fler målgrupper erbjöds och genomfördes nya 
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aktiviteter i Katrineholms konsthall. Ett exempel är Konst med påtår som främst vänt sig till 
pensionärsföreningar och äldreboenden.
Katrineholms bibliotek har under 2017 deltagit i ett projekt för att ge taltidningsläsare tillgång 
till ytterligare litteratur via samma funktion för att skapa ökad tillgänglighet i kombination med 
en mindre arbetsinsats. Biblioteket har också arbetat med att skapa bättre förutsättningar för 
vuxna som vill delta i/driva bokcirklar att göra det i egen regi. Bibliotekets personella resurser 
ska istället läggas på den prioriterade gruppen barn och unga.
Katrineholm 100 - Mitt drömprojekt
Under 2016-2017 har Kulturnämnden delfinansierat Mitt Drömprojekt som en del av 
Katrineholms 100-årsjubileum. Totalt beviljades bidrag för olika arrangemang inom 15 projekt. 
Kulturförvaltningen arrangerade några renodlade jubileumsprogram samt utveckalde/förändrade 
redan befintliga arrangemang för att skapa mervärde till jubileumsfirandet.
Detta har lett till ett större och bredare kulturutbud samt en ökad dialog mellan den kommunala 
organisationen och kommunens föreningsliv.

1.4 Framåtblick
Anvisning

Redogör kortfattat för förhållanden av väsentlig betydelse som inträffat efter årets slut eller 
som förväntas påverka nämndens/bolagets verksamhet under kommande år. Vilka utmaningar 
av mera övergripande karaktär ser nämnden/bolaget inför framtiden?

Besök på Kulturhuset Ängeln
Trenden med färre besök på Kulturhuset Ängeln har pågått under ett flertal år, av flera olika 
anledningar, varav några också är önskvärda. MerÖppet kommer sannolikt att påverka antalet 
besök positivt eftersom tiden då huset är tillgängligt dubbleras för alla över 18 år som tecknar 
avtal om MerÖppet. Ovissheten kring hur MerÖppet kommer att tas emot och hanteras av 
kommuninnevånarna gör det svårt att förutsäga konkreta effekter, men en ökning av besöken är 
trolig. Huruvida MerÖppet kommer att påverka tryggheten för besökare och arbetsmiljön för 
Kulturhuset Ängelns medarbetare ska följas upp av kulturförvaltningens ledningsgrupp under 
2018.
En ytterligare förstärkning i målsättningen att locka fler besökare till Kulturhuset Ängeln är 
arbetet med olika målgruppsanpassade satsningar för att tillgängliggöra Konsthallen. En ny 
konstverkstad i anslutning till Konsthallen kommer att invigas under februari 2018, vilken 
möjliggör pedagogisk verksamhet i större utsträckning.
Valet och förtidsröstningen
Under senare år har det förekommit situationer där olika bibliotek i landet har fått sina 
urvalsprocesser avseende inköp och uthyrning av lokaler ifrågasatta, vilket är en tendens som 
sannolikt kommer att öka i omfattning under valåret 2018. En process för att se över och 
förtydliga mediapolicynkommer att inledas och genomföras under året, vilket förväntas öka 
transparensen i urvalsprocessen samt stärka bibliotekets förmåga att motivera den.
Kulturförvaltningen organiserar en stor del av förtidsröstningen till valet 2018, vilket kräver 
höjd beredskap för att möta de utmaningar som det kan komma att innebära. Ett flertal personer 
kommer att rekryteras för att genomföra förtidsröstningen på ett säkert sätt. Resurser till 
förtidsröstningen tillförs kulturnämnden från valnämnden.



Kulturnämnden

8

Lyckliga gatorna
Under sommaren 2018 kommer tre gatufester att genomföras; 29/6 i Valla, 17/8 i Nävertorp 
samt 31/8 på Norr. Intresset från civilsamhället samt föreningar och näringsliv är redan stort. 
Uppstartsmöten kommer att hållas i respektive områden under våren.
Fritidsaktiviteterna kommer att fortsättas utvecklas och utökas kontinuerligt. Det 
förvaltningsövergripande samarbetet kommer att ytterligare fördjupas då medarbetare från de 
fem förvaltningar som initierat projektet kommer att mer handgripligt ingå i verksamheten i 
olika omfattning. Denna samverkan är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta 
att utvecklas.
Black Box
Enligt planerna ska bygget vara färdigställt månadsskiftet april/maj. Målsättningen är att 
teaterlokalen ska invigas senast i augusti 2018. Det har varit problem att få tag i en konsult som 
kan ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av scenmekanik, läktare, ljud och ljus. 
Överenskommelse om sådana underlag har slutits med AIX arkitekter den 29 januari.
Bygghyttan
På grund av obalans i budget kommer kulturförvaltningen att lämna ett förslag till 
kulturnämnden om att avveckla Bygghyttan per den 31 augusti 2018. Detta innebär 
konsekvenser både för personal som i och med detta beslut varslas men också genom att all den 
interna service som framför allt ungdomsverksamheten och konstverksamheten fått genom 
Bygghyttan försvinner.
Kulturvägen/Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)
Under 2018 och fram till och med mars 2019 ska projektet skapa praktikplatser för 80 nyanlända 
kulturarbetare. Till dags dato har endast två platser tillsatts. Inte för att det saknas praktikplatser 
utan på grund av problem med att få fram personer aktuella för praktik. I projektets förstudie 
kunde ca 1200 nyanlända kulturarbetare identifieras hos Arbetsförmedlingen. Risken är att 
projektet kan komma att avbrytas i förtid, vilket kan innebära kulturnämnden som projektägare 
blir återbetalningsskyldig.

1.5 Volymutveckling
Anvisning

För volymmåtten kommer följande information redovisas:

 Utfall 2016 – utifrån tidigare inrapportering
 Utfall 2017 – ska inrapporteras av nämnderna/bolagen

Inrapportering i Stratsys av utfall för volymmått sker i vyn Uppföljning – Uppföljning 
volymmått. Uppgifterna om volymmåtten kommer per automatik att länkas till 
årsredovisningen.
Ange om möjligt utfallet könsuppdelat också (exempel: Antal feriearbetare i Katrineholm: 
272, 53% kv, 47% män).
Nämnden/bolaget ska också kommentera utvecklingen för volymmåtten i årsredovisningen. I 
kommentaren kan nämnden/bolaget exempelvis lyfta fram orsaker till varför utvecklingen sett 
ut som den gjort under året (särskilt om volymerna förändrats kraftigt och/eller avvikit från 
tidigare prognoser). Alla volymmått behöver inte kommenteras.
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1.5.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått Utfall 2016 Utfall 2017

Arrangemangsbidrag, beviljade 24 28

Ungdomsbidrag ”Snabba stålar”, beviljade 7 5

Antal besökare i Kulturhuset 278 249 265 889

Besök på Kulturhusets konstutställningar 22 685 22 249

Utlån av e-media 10 645 11 951

Utlån per invånare 7,5 6,4

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 61% 60%

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 39% 40%

Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 37 406 52 627

1.5.1.1 Kommentarer till volymmått

Besök Kulturhuset Ängeln
Antalet besök till Kulturhuset Ängeln har minskat på ett sätt som är anmärkningsvärt. Trenden 
har varit nedåtgående under ett antal år, men minskningen jämfört med föregående år är större 
än den varit i tidigare mätningar. Samtidigt har besöken i Konsthallen inte ändrats nämnvärt. En 
bidragande orsak som spelat roll under lång tid är de goda möjligheterna till digitala besök som 
Katrineholms bibliotek erbjuder. Det går idag att låna och få tillgång till både böcker och filmer 
hemifrån, reservationer och omlån sköts med fördel också digitalt, vilket leder till färre fysiska 
besök. En annan bidragande orsak är sannolikt att verksamheten Lyckliga gatorna lockat yngre 
besökare att delta där istället för att besöka Kulturhuset Ängeln, vilket bör ses som en framgång. 
Andra orsaker kan vara att ett antal program som vuxit sig för stora för Kulturhuset Ängelns 
lokaler, såsom författarfrukost och lunchföreställning, istället har arrangerats på Perrongen och 
att det senaste årets ommöbleringsprocess i Kulturhuset Ängeln har gjort miljön rörig i perioder 
och därmed mindre attraktiv för vissa besökare. Även om alla dessa orsaker vägs samman så är 
ändå inte hela minskningen motiverad.
Utlåning biblioteket
Utlåningstatistiken följer den negativa trend som funnits i riket och Katrineholm under ett antal 
år. Antal utlån per invånare ligger ändå fortfarande på en bättre nivå jämfört med riket (2016). 
Vid en djupare analys av statistiken så framkommer ett par avvikelser där utlånen på några 
skolbibliotek kraftigt skiljer sig åt mellan terminerna. Orsaken till det verkar vara att när 
skolbibliotekarien arbetar nära lärarna i olika projekt så lånar eleverna inte samma mängd 
böcker, utan arbetar under en längre tid med samma titel/titlar, vilket är mer läsfrämjande men 
påverkar utlåningen negativt.
Utlåningen av e-medier har varit relativt stabil under året, med en tydlig dipp under 
sommarlovet, och ökar jämfört med tidigare år. Lån via appen Bibblix står för mer än hälften av 
e-medielånen, vilket ger ett kvitto på att den satsningen var är långsiktigt hållbar och lyckad. Att 
antalet utlånade e-medier som är barn- och ungdomslitteratur överstiger antalet utlånade e-
medier som är vuxenlitteratur är unikt.
Besök Perrongen
2016 och början av 2017 var ett turbulent år för ungdomsverksamheten med många snabba 
politiska beslut och flytt av verksamheten mellan Gruvan och Perrongen med hög 
personalomsättning som följd. Det resulterade i försämrade besöksiffror. Under hösten har 
verksamheten stabiliserats, ny personal har kommit in i arbetet och skapat relation till besökarna 
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och resultatet blir då att besökarna hittar tillbaka till verksamheten.



Kulturnämnden

11

2 Målredovisning
Anvisning

I årsredovisningen ska en uppföljning göras per målområde i kommunplan 2015-2018. 
Nämnden/bolaget behöver bara följa upp de målområden som nämnden/bolaget är berörd av. 
Uppföljningen består av två delar; redovisning av väsentliga händelser och bedömning av 
måluppfyllelse för nämndens/bolagets resultatmål.
Väsentliga händelser 
Kort rapportering av det som nämnden/bolaget anser är mest väsentligt och som skett under 
året per målområde. Den styrning av verksamheterna som kommer till uttryck i kommunplan 
2015-2018 ska vara vägledande för vad som lyfts upp och beskrivs som väsentliga händelser. 
Väsentliga händelser bör inte bara tolkas som att nämnden/bolaget ska redogöra för särskilda 
händelser som inträffat under året utan handlar även om processer som påverkat 
nämndens/bolagets måluppfyllelse. Exempel på frågeställningar som kan belysas under 
väsentliga händelser är:

 Uppnåddes resultatmålen? För både kvinnor/män, flickor/pojkar? Varför/varför inte? 
Resultat jämfört med andra kommuner?

 Hur har förutsättningar och verksamhetsförändringar som beskrevs i övergripande 
plan med budget 2016-2018 utvecklats? Vad har gjorts med anledning av dessa 
utmaningar?

 Vad hände som inte hade förutsetts och vad gjordes med anledning av det? Hur 
påverkade det måluppfyllelsen?

Resultatmål och indikatorer
I kommunplan 2015-2018 anges för varje målområde ett antal resultatmål som ska följas upp i 
delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som underlag och stöd för att 
bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen fastställdes indikatorer till varje resultatmål i 
övergripande plan med budget 2017-2019.
Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för 
indikatorerna kommer ligga som bilaga i årsredovisningen; det rapporterade utfallet länkas 
med automatik till bilagan.
För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att utfallet läggs in i Stratsys 
när statistiken finns tillgänglig. På anslagstavlan i Stratsys finns en manual för rapportering av 
utfall för indikatorer. Observera att utfallet även ska rapporteras könsuppdelat när så är 
möjligt. Det finns möjlighet att ange en kort kommentar till utfallet. I kommentaren ska det 
anges vilken period det rapporterade utfallet avser. Kommentaren kan också innehålla en 
jämförelse med andra kommuner. Eftersom indikatorerna bygger på statistik med olika 
periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till årsredovisningen. 
Ambitionen är dock att visa en trend utifrån så aktuell statistik som möjligt.
Med utgångspunkt från hur indikatorerna har utvecklats ska nämnden/bolaget göra en aktuell 
bedömning av måluppfyllelsen för alla de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. 
Bedömningen rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer i Stratsys. På anslagstavlan i 
Stratsys finns en manual för rapportering av resultatmål. Ange status för måluppfyllelsen 
genom en färgsymbol och skriv en kortfattad bedömning i kommentarsfältet. Färgsymbol och 
kommentar länkas med automatik till årsredovisningen. Följande symboler används i 
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redovisningen av resultatmålen:

Observera att färgsymbolen står för en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för 
resultatmålet utifrån i första hand de beslutade indikatorerna samt om nödvändigt annan 
relevant information. I bedömningen av resultatmålen kan det också vägas in hur 
Katrineholms resultat står sig jämfört med andra kommuner.

 Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. 
För att grön markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till 
resultatmålet ska visa en positiv utveckling. Observera att bedömningen av 
måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten. För att sätta grön 
markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa en positiv 
utveckling för båda könen. Om resultatmålet endast bedöms vara uppnått för det ena 
könet får grön markering inte sättas.

 Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan 
anges om vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en 
positiv utveckling kan ses endast för ett av könen.

 Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms 
vara större eller av mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör 
röd markering anges även om en enstaka indikator visar en positiv utveckling; dvs. 
målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag som är berörd gör i sin 
årsredovisning en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för 
resultatmålet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar sedan för att göra en 
sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet i kommunens övergripande 
årsredovisning.

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser
Turismnäring
För innevarande år finns inga siffror framtagna ännu. Dessa beräknas finnas framtagna till 
halvårsskiftet 2018.Uppfattningen hos KFV Marknadsföring som driver turisbyråverksamheten 
är att antalet besökare i Katrineholmstrakten ökat under 2017. Under sommaren så har det 
funnits tre infopoints runt om i Katrineholm. Handlarn i Björkvik, Tempo i Valla samt ICA 
Nära i Julita.
Kommunfullmäktige beslutade 20170918 §147 att ansvaret för kommunens turismverksamhet 
ska läggas som en övergripande uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Kulturvägen/Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)
Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända 
kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Detta genom att 
skapa en möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa 
två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och genomgå de 
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obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på sikt kunna etablera sig 
inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna långsiktiga etableringsväg som 
projektet tar sitt avstamp.
Projektet beviljades 6,7 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden och startade den 1 
april 2017 och pågår till den 31 maj 2019.
Under 2018 fram till och med mars 2019 inriktar sig projektet mot att få ut nyanlända i praktik 
på olika arbetsplatser inom kultursektorn.
Resultatmål Kommentar

Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN

Omsättningen i besöksnäringen för 2016 uppgick enligt 
Handels utredningsinstitut (HUI) till 762 MKr. För 2015 var 
siffran 741 MKr. Antal årsverken uppgick enligt HUI till 501 
2016 mot 498 årsverken 2015.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser
Riktlinjer för offentlig gestaltning
Katrineholms invånare ska få möjlighet att uppleva och möta konst i sin vardag.
Kulturnämnden har tagit fram nya riktlinjer för arbetet med offentlig gestaltning för perioden 
2017 - 2022. I riktlinjerna framgår att Katrineholms invånare ska få möjlighet att uppleva och 
möta konst i sin vardag, att konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga 
rum samt bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i kommunen. Den offentliga 
konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet. Konsten ska genom att vara 
skapad i sin samtid sticka ut och vara modig, innovativ och kreativ både i sitt uttryck och i sitt 
presentationssätt.
Förslag till platser för nya verk bör ha sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, nya 
detaljplaner eller nya byggnationer initierade av staden. Men även behov av konst i existerande 
miljöer som saknar konstverk.
Genomförda gestaltningar under 2017
I samband med Kulturdag för barn invigdes skulpturen Liten snigel av Per Agélii i stadsparken.
En komplettering har gjorts av Pia Hedströms verk On your way på Sandtornet vid Lokstallet 
för att också synas för tågresenärerna.
Konstverket EKA, av Ann-Charlotte Fornhed, som vann uppdraget att uppmärksamma 
Fogelstadsföreningen och kvinnliga medborgarskolans arbete redan 2015, kom äntligen på plats 
utanför entrén på Kulturhuset Ängeln och invigdes 2 december.
Ett medborgarförslag från en 96-årig katrineholmare med önskemål om att gestalta den 78 meter 
långa muren på Bondegatan på Norr resluterade i konstverket Talking forest. Konstnären 
Henrietta Kozica och hennes verk blev väldigt uppmärksammat och uppskattat. Under 3 veckor 
fanns konstnären på plats och målade och under tiden besöktes hon av många katrineholmare 
som facinerades av verket och processen. Namnet på verket är inspirerat av alla de samtal som 
konstnären hade vid muren.
Katrineholms kommun fick för en tid sen ett konstverk i gåva av konstnären P G Thelander. 
Konstverket Konsten att lägga ett äpple på ett bord fick i december sin placering vid 
Almgårdens äldreboende i Julita. I Inriktningsdokumentet för offentlig konst framhålls 
kransorterna för placering av offentlig konst och det i kombination med att Almgården 
nominerats för pris för sin mat samt att Julita är känt för sina äpplen gjorde att valet av placering 
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föll på nämnda plats.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser
Skolbibliotek
I februari 2017 antogs en verksamhetsplan för skolbiblioteken av rektorsgruppen för 
grundskolorna i Katrineholm. Verksamhetsplanen är framtagen för att främja den långsiktiga 
kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten i en snabbt föränderlig omvärld. Verksamhetsplanen 
innefattar en schematisk översikt vad varje elev som gått igenom grundskolan i Katrineholms 
kommun ska få med sig från skolbiblioteket under de tre rubrikerna 
"Skönlittertur/Läsfrämjande", "Bibliotekskunskap" och "Informationssökning/källkritik". 
Verksamhetsplanen är förankrad i aktuell läroplan och syftar till att stärka elevernas 
måluppfyllelse.
Samverkan mellan skolbibliotekarier och lärarkollegier har generellt fördjupats under 2017, med 
utvecklad verksamhet som följd. Exempelvis i form av ämnesöverskridande projekt med 
utgångspunkt i en gemensam läsupplevelse och källkritiksundervisning med utgångspunkt i text 
och/eller bild. Flera skolor passade på att arbeta med Hellsings författarskap i samband med 
utställningen Allemansland på Kulturhuset Ängeln, Järvenskolorna arrangerade författarbesök 
med inlag av eget skrivande för alla i årskurs 7 (Tallås) och 8 (Söder), och Nyhemskolans 
årskurs 3 genomförde ett stort projekt med utgångspunkt i boken Jakten på Jack.
Under 2017 har ytterligare skolbibliotek fått in- och utlåningsautomater installerade. I dagsläget 
har 10 av 15 skolbibliotek automater på plats. Syftet med att installera automater är främst att 
frigöra tid för bibliotekarierna. Målsättningen är att de ska kunna ägna mer tid till kvalitativ och 
uppsökande skolbiblioteksverksamhet och mindre tid till låneadministration. Skolbibliotekens 
tillgänglighet ökar också för elever och lärare i och med automater.
Samarbete bibliotek och förskola
Processen för att formalisera samarbetet mellan bibliotek och förskola har fortsatt under 2017. 
Processen har hittills fokuserat på att utforska och kartlägga behov och möjligheter genom att 
ansvariga bibliotekarier med bibliotekschef har besökt samtliga förskoleområden och träffat 
språk- och kulturhusombud samt förskolechefer. Resultatet av kartläggningen är sammanställd 
och överlämnad till bildningsförvaltningen. Processen med att prioritera och fastställa formerna 
för samarbetet fortsätter under 2018 i samråd mellan förvaltningarna. Syftet med en 
formalisering av samarbetet är att stötta förskolorna i arbetet med att stärka elevernas möjlighet 
att tidigt nå kunskapsmålen i skolan.
Flera förskolor har efter ett kartläggningsbesök vänt sig till biblioteket för att få stöttning i 
läsprojekt som involverar föräldrar samt satsningar på egna bibliotek eller uppiffade läsrum. 
Hittills har ett tiotal förskolor bett om och fått bokväskor på långlån med specialanpassat 
innehåll, stöttning i utformning av lokaler och bokbestånd, eller hjälp med inköp av nya böcker. 
Parallellt med den pågående processen så sker alltså konkret samarbete. En konsekvens av att 
förskolorna agerar "mellanhand" för att låna ut böcker till familjer är att statistiken på antalet lån 
påverkas. Varje titel som nu har endast ett utlån på flera månader lånas i praktiken många 
gånger av familjer, vilket inte kan registreras. Valet att erbjuda denna service är ändå självklart 
då det är viktigare att familjer läser mycket än att statistiken är helt korrekt.
Sommarskola
Sommarskola med estetiska lärprocesser som metod genomfördes för fjärde gången 2017. 
Sommarskolan är ett viktigt komplement till den ordinarie skolan. Här kan elever i årskurs 6 - 8 
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som inte klarat målen i Svenska, Svenska som andra språk, Matematik och Engelska få 
möjlighet att både tillgodogöra sig kunskaper inom ämnet med estetiska lärprocesser som metod 
men också bygga självkänsla, lust och motivaton till lärande. Viktiga förutsättningar för fortsatt 
lärande.
Trots att Sommarskolan numera är en implementerad verksamhet saknar många medarbetare 
kunskap om vad den bidrar med och ett större marknadsföringsarbete internt om vad 
sommarskolan innebär planeras för våren 2018 och som en del i det arbetet spelades en 
informationsfilm av och med pedagogerna in.
Digital delaktighet
Arbetet med att öka den digitala delaktigheten pågår i både folk- och 
skolbiblioteksverksamheten. Möjligheten att använda digitala verktyg har ökat väsentligt efter 
en till en-satsningen där alla elever fick var sin mobil enhet genom skolan. Folkbiblioteket har 
dels löpande verksamhet med veckovisa handledningar och dels koncentrerade arrangemang 
under lov och nationellt utlysta perioder. Samverkan mellan olika förvaltningar och med 
organisationer från civilsamhället gör verksamheten bredare och djupare i både omfattning och 
innehåll. De två största utmaningarna i uppdraget är dels hur arbetet med delaktighet ska ta sig 
förbi den tröskel av handhavandeproblem som finns, och dels den utvecklingstakt som råder 
inom området. Att kunna hantera en slags enhet, eller ett slags system idag betyder inte att en 
självklart är digitalt delaktig i morgon. Kunskapsutvecklingen för att skapa digital delaktighet 
behöver ske på ett djupare plan för att nå varaktiga resultat, vilket den gör i verksamheten riktad 
mot barn och unga i högre grad än den riktad mot vuxna och äldre.
Resultatmål Kommentar

Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan
BIN, KULN

Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga 
resultat
BIN, KULN

Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON

Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

2.4 Omsorg och trygghet
Väsentliga händelser
För att öka tryggheten och säkerheten för besökare och deltagare inom Kulturförvaltningens 
verksamheter så har flera precesser genomförts.
Lyckliga gatorna har genomfört två gatufester, en i Nyhemsområdet och en på Norr. Båda 
evenemangen har varit väldigt uppskattade, välbesökta och överträffade alla förväntningar. 
Många önskemål från medborgare om att detta ska bli en tradition har kommit in via bland annat 
mejl och sociala medier. Tanken med festerna var att skapa en mötesplats för möten mellan 
människor som i vanliga fall inte möts, att skapa engagemang, stolthet och identitet i sitt 
bostadsområde och en uppstart inför det som är projektets verkliga syfte; att skapa en 
meningsfull och trygg fritid för barn och unga som vi upplever inte har det. Festerna har uppfyllt 
de målen men har också blivit en helt egen plattform.
Fritidsaktiviteterna för barn i årskurs 1 - 9 drog i gång vecka 36 på Östra skolan. Under hösten 
har verksamhet även startat på Västra skolan och Nyhemsskolan. Alla aktiviteter erbjuds i 
kommunens befintliga lokaler och sker i samarbete med olika aktörer som t ex Kulturskolan, 



Kulturnämnden

16

Åsa folkhögskola och Sörmlandsidrotten. Ett tydligt samarbete kring platsvärdar och 
aktivitetsledare har initierats med Idrottsalliansen.
Fritidsverksamheten sökte och beviljades statsbidrag som använts under november-december. 
Nya medel ska sökas 2018.
I det arbetsmiljöarbete som Katrineholms bibliotek genomfört ingår målsättningen att även öka 
trygghet och säkerhet för besökare. Genom att fastställa tydliga riktlinjer för bemötande och 
rutiner för att hantera situationer som innefattar, eller kan komma att innefatta, hot och våld så 
förväntas antalet incidenter hållas nere och/eller bli så små som möjligt.
Perrongen
Resultatmål Kommentar

Barn och ungdomar i behov av stöd från 
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt 
och få insatser där barnets behov sätts i centrum
BIN, KULN, SOCN

.

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
KS, BIN, KULN, STN, VON, VSR

2.5 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser
Ett brett och inkluderande kulturliv
För att fler ska vilja, och kunna, delta aktivt i kulturlivet samt vara nöjda med de aktiviteter och 
det innehålls som erbjuds inom Katrineholms kommun har kulturförvaltningen arrangerat, 
stöttat och genomfört många olika slags aktiviteter. Bland annat:

 Ungkulturverksamheten och Perrongen firade fem år med besök av nationellt stora 
artister som Cleo, Beri och Kristina Issa men också med uppträdanden av Perrongens 
ungdomar.

 Ungdomar från MOGAI (HBTQ-caféet på Perrongen) engagerade sig i att anordna 
Katrineholms första Pride-parad. Med stöd av ungdomscoacher genomfördes dels 
föreläsningar (fotograf Caique Silverio samt filmskapare Hawa Sanneh och journalist 
JK) innan paraden och dels själva paraden med en fantastisk uppslutning av människor. 
Temat för paraden var Tystnad och handlade om HBTQ-flyktingars situation.

 Antalet läs- och skrivarcirklar som pågått under 2017 är 6 st. Årets nyhet är att Valla fått 
sin egen bokcirkel för barn och unga, vilket lockat 13 st deltagare som mest. För att 
kunna lägga mer resurser på barn och unga, som är bibliotekets mest prioriterade 
målgrupp, utan att för den skull försumma andra cirkeldeltagare så har biblioteket på 
Kulturhuset Ängeln försetts med ett utökat bokcirkelbestånd. Bokcirkelböckerna lånas 
gruppvis och i den mån det finns lämpliga och lediga lokaler så får bokcirklar med vuxna 
använda dem, men ingen bibliotekarie leder cirkeln efter att den fått en uppstartshjälp. 
Alla cirklar för barn och unga har däremot en eller två bibliotekarier som leder process 
och samtal. 

 Kulturella aktiviteter har erbjudits i Katrineholms båda kulturhus (Kulturhuset Ängeln 
och Ungkulturhuset Perrongen) under skolloven 2017, med tyngdpunkt på de kortare 
loven. Verksamheten är tematisk och syftar till att ge barn och unga en god möjlighet att 
ha en innehållsrik och aktiv fritid, oavsett om de är medlemmar i en förening eller inte.

 Utställningen Allemansland, baserad på författaren Lennart Hellsings/PaulStröyers, 
barnböcker besöktes av kommunens förskolor samt tre grundskolor. Konstpedagog och 
barnbibliotekarier skapade ett material som inbjöd till både läsutveckling och eget 
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skapande. Utställningen fanns också tillgänglig förbesökare i alla åldrarpå fritiden.
 Kulturdag för barn. En för tredje året återkommande aktivitet där vi ger fullt fokus till 

barn upp till 12 år. Tre timmar som bjuder på blandade aktiviteter som ska nå ut till så 
många barn och deras intressen som möjligt. Detta inom inriktningarna musik, dans, 
konst. I år anordnades dagen som ett födelsedagskalas för vår 100-åring, Katrineholm.

 Kulturafton den 7 oktober med film som tema Under kvällen delades årets 
kulturstipendium  ut till Double Inn liksom det . En kväll med skådespelare, filmmusik, 
gör din egen film och mycket mera. Under kvällen delades årets kulturstipendium ut till 
Double Inn samt det nyinrättade stipendiet Ung Kultur som tilldelades Karin 
Körsbärsdal scenskolestuderande på Teaterhögskolan i Malmö.

 Ommöblering Kulturhuset Ängeln har pågått löpande under en stor del av året 2017. 
Möbler har flyttats och/eller bytts ut för att skapa inbjudande ändamålsenliga miljöer 
med möjlighet till överblick. Ljudabsorbenter har satt upp runt kaféet, och glasväggar 
har monterats för att avskärma Servicekontoret, vilket förbättrar ljudmiljön runt 
informationsdiskarna.

 Kulturnämnden var under sommaren var under sommaren involverade i den andra 
upplagan av Katrineholm Summer Club, ett samarrangemang mellan Katrineholms 
kommun där Service- och teknikförvaltningen är huvudansvarig, föreningslivet och 
Sörmlandsidrotten. Projektet, som finaniseras med statliga medel, syftar till att skapa ett 
aktivt sommarlov för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år.

 
Resultatmål Kommentar

Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i 
Katrineholms kommun
BIN, KULN, STN, VON

Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
BIN, KULN, VON

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
BIN, KULN, STN, VON

Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON

2.6 Hållbar miljö
Väsentliga händelser
Resultatmål Kommentar

Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Kommunens energiförbrukning ska minska
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

2.7 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser
Attraktiv arbetsgivare och effektiviserad organisation
En ny organisation gäller för förvaltningen fr o m 1 juli. Ledningsgruppen består av 
förvaltningschef och två avedelningschefer, dels bibliotekschef och dels chefen för KUL (konst, 
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kultur unga och Lokstallet) Utöver det finns 5 samordnare med verksamhetansvar för Ung 
Kultur och Fritid, konst, redaktion, huvudbibliotek samt skolbibliotek.
Från 1 januari så har förvaltningen en redaktion. Syftet med redaktionen är att, kommunikation, 
webb och program tillsammans verkar för förvaltningen i stort, för att uppnå transparens och 
synergieffekter och förhindra att stuprör etableras inne i organisationen.
Förvaltningen genomförde under våren en intern utbildning i utvecklat medarbetarskap för 
samtliga medarbetare. Syftet var att på olika sätt stärka samtliga medarbetare i förvaltningen 
inför framtiden och i arbetet mot uppsatta mål och vision.
Resultatmål Kommentar

Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska 
förbättras
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Tryggad personalförsörjning genom utvecklad 
rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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3 Personalredovisning
Anvisning

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer att lägga in statistikuppgifter i nämndens 
rapport avseende personalstyrka, kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö samt 
personalkostnader.
Personalredovisningen ska innehålla en redogörelse för och analys av det strategiska 
personalarbetet under året. Beskriv väsentliga händelser för förvaltningen. Analysera och 
kommentera utfallet och utvecklingen jämfört med föregående år för de olika nyckeltalen. Har 
utfallet varit konstant, ökat eller minskat och vad är anledningen till detta? Redogör för 
orsaker och konsekvenser. Vilka utmaningar har förvaltningen? Beskriv genomförda åtgärder 
och resultatet av dessa. Tänk på att ha ett genomgående genusperspektiv i kommentarer och 
analys. Observera att statistikuppgifter som kan kopplas till enskilda personer inte ska 
kommenteras.

3.1 Personalnyckeltal
 2017 2016

Mätdatum/ 
mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Personalstyrka

Antal årsarbetare totalt (omräknade 
heltider) 1/12-30/11 46,5 29,9 16,6 41,6 27,8 13,8

andel månadsanställda 1/12-30/11 97,4 % 97,3 % 97,5 % 97,9 % 99,5 % 94,5 %

andel timanställda 1/12-30/11 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,1 % 0,5 % 5,5 %

Antal månadsanställda personer 30/11 54 35 19 47 30 17

andel tillsvidareanställda 30/11 71 % 80 % 55 % 77 % 83 % 65 %

andel visstidsanställda 30/11 29 % 20 % 45 % 23 % 17 % 35 %

Andel med heltidsanställning, 
månadsanställda 30/11 69 % 71 % 63 % 60 % 63 % 53 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning

30/11 54 % 57 % 50 % 66 % 68 % 64 %

Kompetensförsörjning

Antal tillsvidareanställda som gått i 
pension 1/12-30/11 - 1

Antal tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran 1/12-30/11 4 -

Antal tillsvidareanställda 61 år eller 
äldre 30/11 6 7

Hälsa och arbetsmiljö

Antal pågående rehabärenden 30/11 2 7

Antal ärenden på rehabbevakning 30/11 0 4

Total sjukfrånvaro 1/12-30/11 4,9 % 6,3 % 2,3 % 12,0 % 15,9 % 3,8 %

andel av total sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer)

1/12-30/11 78,0 % 86,5 % 0,0 % 56,0 % 61,8 % 0,0 %

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-30/11 5,6 % 7,0 % 2,3 % 13,9 % 18,2 % 4,3 %
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 2017 2016

Personalkostnader

Total lönekostnad (tkr) 1/12-30/11 22 700 18 657

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 1/12-30/11 1,3 % 3,7 %

3.2 Personalstyrka
Jämfört med 2016 har andelen årsarbetare och månadsanställda ökat, men däremot har andelen 
tillsvidareanställda minskat. Detta beror på de förutsättningar som blir en konsekvens av Heltid 
som norm.
Andelen månadsanställda med visstidsanställning har ökat på grund av det tidsbegränsade EU-
projektet KVISK (pågår t om maj 2019) , Extratjänster vid Bygghyttan samt Perrongens behov 
av personalförstärkningar för att skapa trygghet för besökare och personal.

3.3 Kompetensförsörjning
Förvaltningen har under året rekryterat bibliotekarier, ungdomscoacher, vik 
programkoordinator, konstansvarig, vik konstpedagog och projektledare, -koordinator samt -
deltagare till EU-projektet KVISK. Till tjänsterna har framför allt kvinnor rekryterats. Generellt 
är det fler kvinnor än män som söker kulturförvaltningens utlysta tjänster, ofta har de män som 
söker inte heller rätt kompetens.
Kulturförvaltningen har inte haft några svårigheter att rekrytera kompetenser inom sina 
verksamhetsområden tidigare men däremot finns en nedåtgående tendens bland bibliotekarier.

3.4 Hälsa och arbetsmiljö
Sjuktalen har minskat, vilket bland annat är ett resultat av anpassning av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden.
I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2017 syns en vikande svarsfrekvens hos 
kulturförvaltningens medarbetare. Detta gör att resultatet blir svårtolkat och bör leda till en 
förändrad redovisning av framtida medarbetarenkäter. Perrongen.
Biblioteket har under våren 2017 genomfört ett intensivt arbetsmiljöarbete med fokus på hot och 
våld. En arbetsmiljöinspektion pekade ut två brister som bestämde fokus för arbetet. Samtliga 
medarbetare har varit delaktiga för att skapa en handlingsplan med rutiner i syfte att förbättra 
arbetsmiljön, minska risken för situationer som innefatta hot och våld samt förbättrar 
upplevelsen för, och servicen till, bibliotekets besökare. Arbetsmiljöinspektionen ställde sig vid 
återbesöket i september mycket positiva till den process som genomförts och avslutade därmed 
ärendet. Under hösten har en löpande uppföljning av rutiner samt utvärdering av 
handlingsplanen varit en stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Viss ommöblering har under året skett på Kulturhuset Ängeln. Datorerna, tidskrifter och filmer 
har flyttats för att skapa lugnare och mer ändamålsenliga miljöer med mindre spring. 
Ljudabsorbenter har satts upp för att skapa en bättre ljudmiljö vid informationsdiskarna.
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4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen 
Anvisning

Nämndens utfall för året och ev. avvikelse gentemot årets budget ska anges. Kommentarer till 
periodens utfall 2017 ska lämnas. Alla siffror anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. 
På nämndnivå kan redovisningen av resultatet med fördel delas upp på flera 
avdelningar/enheter. Observera dock att det är totalresultatet för nämnden som kommer att 
redovisas på kommunfullmäktigenivå.
Förklaring och analys av det ekonomiska läget ska också anges.

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 31/12 2017 Budget per 31/12 2017 Avvikelse

Adm/Gemensamma 
kostnader

-10 766 000 -11 663 000 +897 000

Allmän Kultur -6 777 000 -6 361 000 -416 000

Bibliotek - 14 738 000 -14 701 000 -37 000

Ung kutlur och fritid - 6 423 000 -5 743 000 -680 000

Totalt -38 704 000 -38 468 000 -236 000

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Kulturförvaltningen redovisar ett resultat på -236 tkr. Orsaken till det negativa resultatet beror 
främst på försiktiga uppbokningar i samband med årsbokslutet. Uppbokningar avser 
ansökningar om utbetalningar från ESF-rådet till projektet KVISK samt reservation för 
eventuella outnyttjade bidrag. Personalkostnader har också varit högre än beräknat för några 
verksamheter inom förvaltningen och har därför påverkat resultatet negativt.
Adm/Gemensamma kostnader redovisar + 897 tkr. Större del av det positiva resultat beror på 
kostnader som belastat Allmän kultur under året. Att kostnaderna gått fel beror på en 
omorganisering inom förvaltningen där ny uppdelning skett för de olika verksamheterna. 
Kostnaderna beräknas vara i balans i och med 2018 års budget.
Allmän kultur har en avvikelse på -416 tkr från budget. Det negativa resultatet förklaras i 
ovanstående text. En annan orsak har varit högre personalkostnader än väntat på grund av 
vakans i tjänster under året. Vakanserna har, av olika anledningar, ersatts med flera vikarier.
Bibliotekverksamheten redovisar ett resultat på - 37 tkr. Det negativa resultatet beror på lite 
högre personalkostnader än förväntat. Det har även skett en uppbokning för inte utnyttjade 
medel från Statens kulturråd i årsbokslutet. Där beräkning är utformad med försiktighet för att 
inte riskera att belasta 2018 års resultat.
Ung kultur och fritids resultat vid årsbokslutet är - 680 tkr. Det negativa resultatet beror på 
högre personalkostnader för att möta de krav som ställs på ungdomsverksamheten.
Det negativa resultat för Kulturförvaltningen 2017 avses att till viss del kompenseras under 2018 
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då vi förväntar oss få högre utbetalningar från ESF-rådet för projektet KVISK än som bokats 
upp i årsbokslutet.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Anvisning

Nämndens utfall för året och ev. avvikelse gentemot årets budget ska anges. Alla siffror anges 
i tkr, både i tabeller och i kommentarer. På nämndnivå kan redovisningen av resultatet med 
fördel delas upp på flera avdelningar/enheter. Observera dock att det är totalresultatet för 
nämnden som kommer att redovisas på kommunfullmäktigenivå.
När det gäller de större investeringarna, både pågående och färdigställda, vill vi att ni 
beskriver bakgrunden till investeringen, hur tidsplanen har hållits, anledningar till eventuella 
budgetavvikelser samt effekter av de investeringar som färdigställts. Tänk på att detta är ett 
underlag för den kommunövergripande årsredovisningen och utgå från att läsaren inte känner 
till verksamheten.
För de pågående projekten vill vi att ni uppger en ungefärlig totalkostnad samt slutdatum för 
färdigställandet.

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 31/12 2017 Budget per 31/12 2017 Avvikelse

Konstinköp -300 000 -300 000 0

Inventarier -252 000 -604 000 352 000

Konstnärlig gestaltning -828 000 -1 148 000 320 000

RFID skolbibliotek -496 000 -747 000 251 000

Black Box 0 -600 000 600 000

Perrongen ljud och ljus 0 -300 000 300 000

Meröppet -152 000 -300 000 148 000

Koha 0 -650 000 650 000

Totalt -2 028 000 -4 649 000 2 621 000

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Kulturförvaltningen erhöll 3425 tkr i investeringsbudget. Utöver detta ombudgeterades 1224 tkr 
från 2016. De ombudgeterade pengarna fördelades 748 tkr på konstnärlig utsmyckning, 372 tkr 
RFID skolbibliotek samt 352 tkr på inventarier.
Under året har det skett investeringar i konstinköp, inventarier, konstnärlig utsmyckning, RFID 
skolbibliotek och meröppet på totalt 2 028 tkr. Avvikelsen på 2 621 tkr beror främst på 
förskjutningar i kostnader för projekten Black box, Perrongen ljud och ljus och Koha. Kostnader 
avser att komma i början på 2018. RFID skolbibliotek förväntas de sista kostnaderna komma 
under 2018 och det förklarar det nuvarande + resultatet. När det gäller konstnärlig utsmyckning 
och inventarier är det investeringar som verkställs löpande och kvarvarande investeringsmedel 
kommer utnyttjas under 2018.
Kulturförvaltningen avser att använda resterande medel och kommer därför begära 
ombudgetering för hela avvikelsen på investeringar om 2 621 tkr till 2018.
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5 Särskilda uppdrag
Anvisning

Samtliga uppdrag ska kommenteras i Stratsys. Rapportering av ”Uppdrag” görs under fliken 
Uppföljning, längst ner i vyn Uppföljning aktiviteter/delaktiviteter. En särskild manual för 
detta finns på anslagstavlan i Stratsys. Välj symbol för aktuell status och skriv en kommentar. 
Följande symboler används i redovisningen av uppdragen:

Avrapportering av uppdrag beslutade av kommunfullmäktige i samband med ”Övergripande 
plan med budget 2017-2019” kommer att redovisas i årsredovisningen.
 

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Status Aktiviteter Kommentar

Ta fram förslag på konstnärlig utsmyckning av 
Talltullen

Niklas Mulari har fått uppdraget och konstverket 
kommer att invigas maj - juni 2018.

Vidareutbildningsprojekt kring HBTQ Utbildningarna avslutas under första halvåret av 2018.

Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och 
digitalisering

Ny e-tjänst för anmäland till Decembersalongen i bruk 
från april och digital biljettförsäljning med möjlighet att 
köpa online startade i december 2017.
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer
Anvisning

Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för 
indikatorerna kommer ligga som bilaga i årsredovisningen; det rapporterade utfallet länkas 
med automatik till bilagan. För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att 
utfallet läggs in i Stratsys när statistiken finns tillgänglig. På anslagstavlan i Stratsys finns en 
manual för rapportering av utfall för indikatorer. Observera att utfallet även ska rapporteras 
könsuppdelat när så är möjligt. Det finns möjlighet att ange en kort kommentar till utfallet. I 
kommentaren ska det anges vilken period det rapporterade utfallet avser. Kommentaren kan 
också innehålla en jämförelse med andra kommuner. Eftersom indikatorerna bygger på 
statistik med olika periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till 
årsredovisningen. Ambitionen är dock att visa så aktuell statistik som möjligt.

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Omsättningen 
inom 
besöksnäringe
n

762 mnkr 2017-01-16

Resultatmål för perioden 2015 – 2018 är bl a 
att öka omsättningen inom besöksnäringen från 
724 MKr till 963 MKr.  Handelns Utrednings 
Institut (HUI) har tagit fram de nya mätningarna 
Katrineholms kommun vilket påverkat utfallet 
såtillvida att siffrorna kraftigt ökat för 
Katrineholm.

Växande 
handel och 
besöksnäring
KS, KULN, 
STN

Sysselsättning
en inom 
besöksnäringe
n

501 2017-01-16

Resultatmål för perioden 2015 – 2018 är bl a 
att antalet anställda inom näringen ska öka från 
475 till 600 besökare. Handelns Utrednings 
Institut (HUI) har tagit fram de nya mätningarna 
Katrineholms kommun vilket påverkat utfallet 
såtillvida att siffrorna kraftigt ökat för 
Katrineholm.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Andel flickor 
och pojkar som 
går ut årskurs 
1 som kan läsa

86% 89% 83% 2018-02-01

.

Andel elever 
som får 
godkänt i alla 
delmoment för 
de nationella 
proven i 
årskurs 3

56% 59% 53% 2018-02-01

.

Alla elever ska 
tidigt klara 
kunskapsmåle
n i skolan
BIN, KULN

Andelen elever 
som får 

90% 91% 90% 2018-02-01
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

godkänt i alla 
delmoment för 
de nationella 
proven i 
årskurs 6

.

Andelen flickor 
och pojkar i 
årskurs 9 som 
är behöriga till 
gymnasieskola
n

80% 84% 76% 2018-02-01

.

Fler elever ska 
klara målen i 
grundskolan 
och nå höga 
resultat
BIN, KULN

Meritvärdet för 
flickor och 
pojkar i årskurs 
9

203 220 187

Andel kvinnor 
och män från 
Katrineholm i 
grundläggande 
vuxenutbildnin
g som klarar 
målen

81% 84% 77% 2018-02-01

.

Andel kvinnor 
och män från 
Katrineholm i 
gymnasial 
vuxenutbildnin
g som klarar 
målen

68% 72% 64% 2018-02-01

.

Höjd 
utbildningsnivå 
i kommunen
BIN, KULN, 
VIAN, VON

Andel kvinnor 
och män i 
Katrineholm 
med 
eftergymnasial 
utbildning

29% 36% 23% 2018-02-01

.

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att nyttja 
e-tjänster inom 
kommun och 
landsting

62% 61% 63% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att utföra 
bankärenden

86% 85% 87% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att söka 
information

86% 82% 91% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att delta i 
samhällsdebatt
en

49% 51% 46% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Den digitala 
delaktigheten 
ska öka i alla 
åldrar
KS, BIN, 
KULN, VIAN, 
VON

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 

49% 51% 46% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

delaktig när det 
gäller att vara 
aktiv på sociala 
medier

på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Andel anställda 
i Katrineholms 
kommun som 
känner sig 
digitalt 
delaktiga och 
kan använda 
de digitalta 
verktyg och 
system som 
behövs i 
arbetet

73% 74% 74% 2018-01-28

Utfallet avser medarbetarundersökningen 
2017, andel av samtliga medarbetare i 
Katrineholms kommun som svarade att det 
stämmer ganska eller mycket bra.

6.4 Omsorg och trygghet
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Barn och 
ungdomar i 
behov av stöd 
från 
socialnämnden 
ska i ökad 
utsträckning 
upptäckas 
tidigt och få 
insatser där 
barnets behov 
sätts i centrum
BIN, KULN, 
SOCN

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen

59% 45% 71% 2018-01-28

Utfallet avser andel invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut ensam sent en kväll i 
området där du bor, känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 
45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, 
kvinnor 50%, män 74%.
Projektet "Ljusare konst, tryggare stad"

Ökad trygghet 
och säkerhet 
för 
kommunens 
invånare
KS, BIN, 
KULN, STN, 
VON, VSR

Antal personer 
som utbildats 
av 
räddningstjänst
en kring 
olycksförebygg
ande och 
olycksavhjälpa
nde åtgärder

5 835 2018-01-28

Utfallet avser 2016.

6.5 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Fler invånare 
ska delta aktivt 
i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet

Andel invånare 
som upplever 
sig vara 
delaktiga i 
kulturlivet i 

45% 50% 38% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Katrineholm medborgarundersökning.

Andel invånare 
som upplever 
sig delaktiga i 
idrottslivet i 
Katrineholm

40% 40% 41% 2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Antal deltagare 
i Perrongens 
gruppverksam
heter

130 94 22 2018-02-01

.

Antal 
deltagare/besö
kare i kultur- 
och 
turismnämnde
ns 
programverksa
mhet

4 789 2018-02-01

Alla program har ej könsuppdelad statistik, men 
fördelningen baserat på de som har det visar 
att andelen flickor/kvinnor är 58%, och andelen 
pojkar/män är 42%.

Antal 
medlemmar i 
föreningar som 
sorterar under 
kultur- och 
turismnämnde
n

2017-01-11

Underlag för att ta fram en korrekt siffra 
saknas.

Antal 
deltagare/besö
kare i 
kulturföreninga
rnas program

2018-01-29

Underlag för att ta fram en korrekt siffra 
saknas.

BIN, KULN, 
STN, SOCN, 
VON

Antal aktiva 
låntagare på 
Katrineholms 
bibliotek

12 281 6 477 5 070 2018-01-29

734 låntagare är ej definierade som man eller 
kvinna. (Lånekort till exempelvis förskolor ingår 
i denna siffra.)

Goda 
möjligheter till 
en innehållsrik 
och aktiv fritid i 
Katrineholms 
kommun
BIN, KULN, 
STN, VON

Invånarnas 
bedömning av 
fritidsmöjlighet
erna i 
kommunen 
(parker, natur, 
idrott, kultur, 
föreningsliv, 
nöjen)

60 62 59 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 61.

Invånarnas 
bedömning av 
biblioteksverks
amheten

7,8 8 7,5 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 7,7.

Invånarnas 
bedömning av 
utställnings- 
och 
konstverksamh
eter

7,1 7,3 6,8 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 6,5.

Kulturverksam
heter som 
invånarna är 
nöjda med
BIN, KULN, 
VON

Invånarnas 
bedömning av 
teaterföreställni
ngar och 
konserter

6,1 6,3 5,9 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 5,8.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Invånarnas 
bedömning av 
kulturutbudet 
för barn och 
unga

5,9 6 5,8 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) 
enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning.

Andel unga 
och unga 
vuxna som är 
nöjda med den 
verksamhet 
som erbjuds 
inom 
kulturområdet

97% 97% 93% 2017-09-27

Total andel unga besökare (han, hon, hen) som 
är nöjda med den verksamhet som erbjuds är 
97%. Killar och tjejer ihopräknade som är nöjda 
med den verksamhet som erbjuds är 94,4%.

Könsfördelning 
på Perrongen, 
Lokstallet

29% 29% 71% 2017-09-27

Under första delen av 2017 har 
ungdomsverksamheten varit utsatt för flera 
hastiga beslut som påverkat verksamheten 
geografiskt, verksamhetsmässigt, 
åldersindelningsmässigt samt öppettider. Det 
påverkar upplevelsen av trygghet och stabilitet; 
faktorer som historiskt visat sig påverka antalet 
andra målgrupper än killar. Med den stabilitetet 
som verksamheten nu kommit in i borde 
sifforna återigen öka för andelen som 
identifierar sig som tjejer.

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
kulturella 
föreningslivet

2018-01-29

Underlag för att ta fram en korrekt siffra 
saknas.

Jämställda 
kultur- och 
fritidsverksamh
eter
BIN, KULN, 
STN, VON

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
idrotts- och 
fritidsrelaterad
e föreningslivet 
inom service- 
och 
tekniknämnden
s 
verksamhetso
mråden

62% 38% 62%

Andel invånare 
som använder 
tobak

2017-01-26

Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. 
Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. 
Nästa undersökning sker 2017.

Andel invånare 
med skadliga 
alkoholvanor

2017-01-26

Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 
7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.

Andel invånare 
med goda 
kostvanor

2017-01-26

Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och 
grönt minst 5 ggr/dag.Riket: kvinnor 11%, män 
5%, totalt 8%. Nästa undersökning sker 2017.

Andelen 
invånare med 
goda 
levnadsvanor 
ska öka
KS, BIN, 
KULN, STN, 
VIAN, VON

Andel invånare 
som är fysiskt 
aktiva

2017-01-26

Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 
tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. 
Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. 
Nästa undersökning sker 2017.



Kulturnämnden

29

6.6 Hållbar miljö
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Ökad andel 
miljöbilar i 
kommunens 
verksamheter
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Andel miljöbilar 
av totalt antal 
bilar i 
kommunkoncer
nen

51% 2018-01-28

Utfallet avser andel miljöbilar i 
kommunkoncernen 2017 enligt preliminära 
uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla 
kommuner: 34%.

Kommunens 
energiförbrukni
ng ska minska
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Minskning av 
energianvändni
ng i 
kommunens 
verksamhetslo
kaler sedan 
2008

13,9%

6.7 Ekonomi och organisation
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter 
och utjämning

3% 2017-09-14

Utfallet avser kommunen som helhet 2016.

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäkter 
och utjämning, 
måluppfyllelse

Nej 2017-09-14

Utfallet avser kommunen som helhet 2016.

Kommunens 
lokalresurser 
ska utvecklas 
för ökad 
funktionalitet, 
kostnadseffekti
vitet och 
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Kundnöjdhet 
avseende 
KFAB:s 
verksamhetslo
kaler

NKI 64 2017-09-14

Utfallet avser NKI för kommunen som helhet 
enligt mätning 2016.

Andel invånare 
som får svar 
på en enkel e-
postfråga inom 
två 
arbetsdagar

83% 2018-01-28

Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 
Medelvärde KKiK: 86%.

Kommunens 
tillgänglighet 
per telefon och 
e-post ska 
förbättras
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Andel invånare 
som får ett 
direkt svar på 
en enkel fråga 
när de tar 
kontakt med 

44% 2018-01-28

Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 
Medelvärde KKiK: 52%.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

kommunen via 
telefon

Gott 
bemötande via 
telefon, andel 
av maxpoäng

84% 2018-01-28

Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 
Medelvärde KKiK: 81

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
invånarperspek
tiv

81% 2018-01-28

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 79%.

Tydlig och 
effektiv 
kommunikation
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
företagarpersp
ektiv

79% 2018-01-28

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 82%.

Ökat 
medarbetareng
agemang
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Resultat i 
undersökninge
n kring hållbart 
medarbetareng
agemang

80% 80% 79% 2018-01-28

Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 
Jämfört med undersökningen 2015 har 
resultatet förbättrats för alla tre delindex; 
ledarskap, motivation och styrning. Resultatet 
har förbättrats både för kvinnor och män.

Andel 
påbörjade 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts

56% 2018-01-28

Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och 
visar antal rekryterade personer i förhållande till 
antal utannonserade tjänster. En viss 
osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte 
hanteras korrekt i systemet.

Andel 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts med 
eftersökt 
kompetens 
enligt 
rekryteringskra
vprofilen

2018-01-28

Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett 
tillförlitligt sätt.

Tryggad 
personalförsörj
ning genom 
utvecklad 
rekrytering
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Andel anställda 
med heltid

77,7% 75,1% 87,5% 2018-01-28

Utfall per 2017-11-30 för kommunen som 
helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och 
män.

Andel 
sjukfrånvarotim
mar av 
ordinarie 
arbetstid, totalt

7,9% 8,3% 6,1% 2018-01-28

Utfallet avser sjukfrånvaro bland 
tillsvidareanställda i kommunen som helhet 
under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. 
Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron 
minskat för kvinnor men ökat något för män.

Minskad 
sjukfrånvaro
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Del av 
sjukfrånvaro 
som är längre 
än 60 dagar

53,3% 55,1% 43% 2018-01-28

Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som 
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 
bland anställda i kommunen som helhet under 
perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. 
Jämfört med föregående år har andelen 
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

minskat något både för kvinnor och män.
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Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-01-30 KULN/2018:12 - 049 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Överflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om en överflyttning av 
från år 2017 till 2018 års investeringsbudget med 2 621 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden beviljades 3 425 000 kronor i investeringsmedel för budgetåret 2017. 

Under året har kulturnämnden investerat i: 
 Konstinköp 299 000 kronor 
 Konstnärlig gestaltning 828 000 kronor
 Investeringar Kulturhuset och Perrongen 252 000 kronor
 RFID skolbibliotek, 496 000 kronor
 Mer Öppet bibliotek 152 000 kronor 

Konstnärlig gestaltning är ett projekt som pågår över flera år och består av flera 
delprojekt.
Under våren 2018 kommer Niklas Mularis verk i Talltullen att färdigställas. Två 
litterära bänkar kommer att placeras ut under året. Den första bänken invigs 9 juni och 
tillägnas Ragnar Thoursie. Arbetet med gestaltning av shared space påbörjas under 
året.
Ny RFID utrustning till skolbiblioteken är upphandlad och projektet kommer att 
avslutas under 2018. Då har samtliga skolbibliotek samt filialen i Sköldinge 
låneautomater. 
Investeringar på Perrongen och Kulturhuset Ängeln har ännu inte avslutats.

Arbetet med att införa KOHA är påbörjade men har ännu inte haft några kostnader 
som belastat investeringsbudgeten.

Bygget av en Black Box fördyrades varför projektet inte startade förrän under oktober 
månad 2017. Arbetet med upphandling av utrustning till lokalen har påbörjats 2018-
01-29. Investeringarna i Perrongens ljus och ljus är kopplade till utrustningen i 
teaterlokalen. 

Kulturförvaltningen äskar överflyttning från år 2017 till 2018 års investeringsbudget 
med 2 621 000 kronor.
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KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-01-30 KULN/2018:12 - 049 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se 

Kulturnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan 
angivna investeringar till 2018 års budget.

 Konstnärlig gestaltning – 320 000 kronor
 RFID utrustning skolbibliotek – 251 000 kronor
 Investeringar – 352 000 kronor
 Black Box – 600 000 kronor
 Perrongen ljud och ljus 300 000 kronor
 Mer Öppet 148 000 kronor
 KOHA 650 000 kronor

Ärendets handlingar
 Sammanställning begäran om ombudgetering
 

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-02-01 KULN/2018:19 - 069 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Avveckling av Bygghyttan 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att avveckla Bygghyttan.

Sammanfattning av ärendet
Bygghyttan vid Lokstallet startade sin verksamhet som en del i ett projekt i samverkan 
med Duveholmsgymnasiet. Gymnasiet sökte arbetsplatsbelagd praktik och genom 
inrättande av Bygghyttan skapades möjligheter till en sådan praktik.

Verksamheten startade augusti 2009 med handledare på plats och från september med 
fem medarbetare i arbetsmarknadsåtgärden Fas 3. 

Utgångspunkten för Bygghyttans arbete var att renovera och i ett par fall även 
nytillverka portar till stallplatserna. Vidare har under åren fokuserats på att renovera 
samtliga fönster. Utöver det har Bygghyttan gått vidare med renovering av vändskivan, 
tagit aktiv del i delar av skötseln av utemiljöerna. Under det senaste året har 
Bygghyttan medverkat vid rivning av stallarna 9-13 inför bygget av teaterlokal samt 
renoverat stallplatserna 7-8. Bygghyttan har också varit behjälplig när det gäller 
praktiskt arbete vid utställningsbyggen och montering vilket minskat behovet av att 
anlita utomstående.

Renoveringarna har kunnat genomföras med stöd av Länsstyrelsen, 1,5 miljoner 
kronor under tiden 2009- 2011 och med länsmuseets program ”Katrineholms 
lokstation - antikvarisk förundersökning och projektering”.

Under de senaste åren har Bygghyttan varit bemannat med en arbetsledare/handledare 
samt tre medarbetare inom ramen för Fas 3. Två av dess medarbetare har varit knutna 
till projektet sedan 2009, den tredje sedan 2012. 

Sedan 2017-09-01 har två av dessa fas-3 tjänster omvandlats till extra tjänster medan 
den kvarvarande fas-3 tjänsten avslutas 2018-01-31.

Arbetsledaren/handledaren har till 50 procent finansierats inom ramen för 
kulturnämndens budget och 50 procent genom det handledararvode som utgått för Fas-
3 tjänsterna. I och med att det nu rör sig om extratjänster så har förutsättningarna 
försvunnit gällande finansieringen av delar av handledartjänsten. 
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KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-02-01 KULN/2018:19 - 069 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se 

För 2017 går verksamheten vid Bygghyttan med 140 000 kronor i underskott och för 
2018 uppgår det budgeterade underskottet till 318 000 kronor. Med anledning av detta 
föreslås att Bygghyttan avvecklas.

 

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 KULN/2017:20 - 830 
 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: hanna.rasmussen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Hanna Rasmussen 

Kulturnämnden

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till Biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och landsting efter den 1 
januari 2005 anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2014-06-16, kommunstyrelsens 
handling nr, 25/2014. 

Kultur- och turismnämndens presidium beslutade i december 2016 att förlänga 
giltighetstiden till och med 2017.

Under 2017 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare.

Efter beslut i kommunfullmäktige kommer kulturförvaltningen att publicera en 
populärversion av styrdokumentet.

Ärendets handlingar
 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

 

Hanna Rasmussen
Bibliotekschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Arbetsmetod
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 är skriven av Katrineholms 
bibliotek. Den tidigare biblioteksplanen, kommunstyrelsens handling nr,25/214, 
togs fram i samarbete med representanter från bildningsförvaltningen, Viadidakt 
samt vård- och omsorgsförvaltningen. Biblioteksplan 2018–2020 bygger i stora 
delar på den tidigare biblioteksplanen. Samtliga involverade nämnder har haft 
planen på remiss. Syftet med en bibliotekplan är att ta tillvara och utveckla en 
kommuns biblioteksresurser. Metoden har valts för att främja detta syfte.
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Bibliotekslagen
Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801

Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell 
verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och 
landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Utvecklingen med högre efterfrågan av e-böcker bör bejakas för att biblioteken ska 
vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de 
allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller 
elektroniska böcker.

Allsidighet och kvalitet ska prägla bibliotekens utbud av medier och tjänster. 
Folkbiblioteken ska också främja kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för att ta till sig kunskap.

Nationell biblioteksstrategi
Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi formulerades av regeringen 
och gavs till Kungliga biblioteket 2015. Ett förslag från sekretariatet som utför 
uppdraget ska lämnas till kulturministern i mars 2019. Under den tid som 
uppdraget pågått fram till skrivande stund så har ett antal rapporter publicerats. 
Dessa rapporter påverkar alla i någon mån det allmänna samtalet om bibliotek och 
också revideringen av Katrineholms kommuns biblioteksplan. Fördjupad läsning 
kan ske på nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter.

Sekretariatet för framtagandet av Nationell biblioteksstrategi har också formulerat 
förslag på vad man anser avgörande frågor som överlämnats till regeringen. Som 
ett resultat av det planeras under de kommande tre åren satsningar på bibliotekens 
förmåga att möta utmaningen med digital delaktighet samt öka tillgängligheten 
avseende biblioteksverksamhet. Katrineholms bibliotek ska aktivt verka för att få ta 
del av dessa satsningar.
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Lokala förutsättningar
Katrineholms bibliotek idag:
 Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln 
 15 grundskolebibliotek (huvudman  

bildningsförvaltningen (BiF))
 2 gymnasiebibliotek. BiF köper delvis tjänst till dessa 

(huvudman BiF)
 3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt 

biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
 Språk- och läslustfokuserad verksamhet, 

uppsökande och riktad, till alla förskolor i 
Katrineholms kommun

 Boken kommer – service till de som inte kan ta sig 
till biblioteket

 Bokdepositioner och kulturombud på till exempel 
dagcenter och förskolor

 Webbplats, sociala medier och digitaliserade 
tjänster

I Katrineholm…

 har vi en stabil trend av ökande befolkning med cirka 300 personer per år
 har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare -

64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 29,3%, riket 32,4%)
 har vi en stabil trend av ökande storlek på barn- kullarna med ca 100 barn 

0-5 år per år
 har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel 

invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 21,9%, riket 17,5%)
 har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare 

18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 8,9%, riket 6,5%)

Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2016) www.kolada.se

http://www.kolada.se/
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Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek 
Demokratiuppdraget
I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det 
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta 
digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer 
eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysik media. Kunskap 
om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en 
del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap 
genom att möta individens behov av vägledning och service. Biblioteket ska på 
detta sätt verka som en kompensatorisk instans, med syfte att ha en utjämnande 
effekt i samhället. 

Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet. Detta 
ställer krav på objektivitet i både bemötande och i urval av media, bland annat 
eftersom kommuninvånarnas kulturella och språkliga mångfald ska avspeglas i 
utbudet. Besökarna är invånare med demokratiska rättigheter men också 
skyldigheter. Detta tankesätt ska genomsyra all biblioteksverksamhet.
 
Bildningsuppdraget 
Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl 
informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt i kombination med en gemensam bred kompetens, där var och en 
har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens 
snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att 
kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud. Både fysiska och digitala miljöer ska 
främja ett lustfyllt lärande.

Tillgänglighetsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har 
flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas 
utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, öppettider, tillgång 
till hjälpmedel i form av exempelvis ljud- och talböcker, taktila eller lättlästa 
böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser. 

Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig grundstandard som möjligt. 
Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad 
och insatser med stor nytta prioriteras. Vissa behov kan tillgodoses över tid. 

Kommunikationsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker 
mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska 
erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och 
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kompetenser. Verksamheten ska vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid samt 
spegla det lokala och det globala. 

Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på 
individnivå, för att förstå och möta medborgarnas behov. Personalen ska ha ett 
inkluderande och professionellt förhållningssätt, vilket är avgörande i en tid då 
förändrade förväntningar på biblioteksuppdraget skapar utmaningar. Bemötandet 
ska vara präglat av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i 
fokus. Därför ska både språklig kompetens samt relations- och trygghetsskapande 
förmåga efterfrågas vid nyrekrytering.

Samverkansuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala 
organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga. Det 
fleråriga och goda samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå 
framgång i arbetet med att med att skapa läslust och källkritisk 
informationskompetens för denna målgrupp. Detta förväntas leda till högre 
måluppfyllelse för eleverna. Samverkan ska även ske med vård- och 
omsorgsförvaltningen, Viadidakt och externa aktörer. Förutom barn och unga är 
andra studerande och invånare med funktionsvariation samt de med bristande 
digital kompetens prioriterade. 

Folkhälsouppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten 
ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad 
livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa. Förutom läslust 
och digital delaktighet är medskapande ett centralt begrepp. Bibliotekets 
medarbetare ska vara delaktiga i olika former av gränsöverskridande verksamhet 
både inom och utom kulturförvaltningen. Begreppet gränsöverskridande ska tolkas 
i dess bredaste bemärkelse.
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Övergripande mål för skolbiblioteken
Ur Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan 
kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Ansvaret fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola 
och bibliotekschef.

Bidra till ökad livskvalitet
 genom att ge förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället
 genom att få barn/elever att se värdet med kunskap
 genom att ge alla barn/elever möjlighet att få uppleva det lustfyllda läsandet

Bidra till det livslånga lärandet
 genom att växa som människa in i det demokratiska samhället
 genom att visa olika vägar till kunskap genom att kritiskt granska och sovra 

information
 genom att alla barn och elever utvecklar digital kompetens

Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
 genom att höja läsförmågan för alla barn oavsett förutsättningar

Utgöra ett kompensatoriskt stöd
 genom att stimulera till god läsförmåga
 genom att erbjuda alternativa kunskapskällor
 genom att erbjuda kompensatoriska verktyg

Bidra till det levande lärandet
 genom att erbjuda en stimulerande miljö för kunskapsinhämtande
 genom att erbjuda ett stimulerande utbud av litteratur och media
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Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2018-2020
Stärka demokratiska värden genom att
 utveckla arbetet med att skapa läslust genom icke traditionella metoder
 utveckla arbetet med MIK (medie- och informations- kunnighet) så att det 

genomsyrar hela organisationen

Öka tillgängligheten genom att
 kontinuerligt utforma lokaler med ett jämlikhetshetsperspektiv för att uppnå 

ökad upplevd trygghet
 revidera mediapolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete 

med media

Öka samverkan lokalt, regional och nationell genom att
 ytterligare fördjupa samverkan med bildningsförvaltningen med en 

formalisering av samarbetet mellan förskola och bibliotek
 utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Viadidakt
 delta i regional mediesamverkan
 verka för ett Nationellt digitalt bibliotek
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Katrineholms biblioteksplan baseras på följande 
dokument
 Bibliotekslag 2013:801
 Skollagen 2010:800
 IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
 Kulturplan för barn och unga (Katrineholms kommun)
 Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kultur- 

förvaltningen och bildningsförvaltningen
 Katrineholms kommunplan
 Katrineholms kommunvision 2025
 Kulturförvaltningens verksamhetsidé och kärnvärden
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Jenny Skarstedt 

Kulturnämnden

Fortsatt arbete med muralmålningar i Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar anta rapporten Förslag till ytor för muraler i Katrineholms 
kommun som ett inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med muraler.

Sammanfattning av ärendet
Efter den uppmärksammade och uppskattade muralmålningen på Bondegatan gavs 
Kulturförvaltningen i uppdrag att hitta nya platser för fler muralmålningar. Rapporten 
visar på platser, både i centralorten samt kransorter, lämpade för muraler och visar 
också olika typer av målningar och tekniker som kan vara aktuella eller ses som 
inspiration för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
 Förslag till ytor för muraler i Katrineholms kommun
 

Jenny Skarstedt
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Förslag till ytor för muraler i Katrineholm 

Kulturförvaltningen i Katrineholms kommun har fått i uppdrag att ta fram ytor för muraler och 

liknande former av street art. Efter den lyckade muralen på muren på norr, Talking Forest av 

Henrietta Kozika, vill kommunen ha fler gestaltade ytor.  

Muraler är en del av street art-kulturen men väggmålningar har funnits i omkring 30 000 år. 

Att ge färg och form åt annars tråkiga väggar är något som sprids över hela världen och blir 

allt vanligare. Det som började som guerillakonst är nu en eftertraktad del av 

samtidskonsten. Inom street art finns förutom muraler exempelvis mosaik, stencil och graffitti 

och kan gestalta de flesta ytor. Alla kan ta del av street art och det kan förgylla ens dag på 

väg till jobb eller skola. Många städer vittnar dessutom om att en sidovinst är att klotter (inte 

att förväxla med graffitti) har minskat när att fler ytor pryds. Muraler kan uppskattas av alla 

åldrar och oavsett om du har ett konstintresse eller inte. Det ger staden en ytterligare 

identitet och kan sätta Katrineholm på kartan som en del av den pågående rörelsen. I 

handlingsplanen för offentlig konst vill vi inkludera kransorterna och kanske till och med 

börjar utifrån och arbeta oss inåt mot centrum.   

Städer som arbetat med muraler 
Nedan följer exempel på hur några städer i Sverige och Danmark har arbetat kring street art. 

Alla exempel är större projekt eller festivaler som ofta inkluderar workshops, föreläsningar 

och liknande.   

Ålborg WE Aart 

Ålborg i Danmark har sedan 2014 haft ett treårigt street art-projekt, WE AArt, där 

internationella konstnärer sammanlagt skapat 30 väggmålningar. Projektet var ett privat 

initiativ av två konstnärer som tyckte att det fanns många tråkiga väggar och områden och 

ville ge staden nytt liv. Projektet möjliggjordes genom sponsorer. Viktigt var att konsten skulle 

harmonisera med stadsbilden och inte störa samt inte alltid vara helt synlig utan även 

fungera som överraskningsmoment. 
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Borås No Limit 

Borås har varje år sedan 2014 haft 

en street art-festival med namnet  

No Limit som arrangeras av Borås 

TME i samarbete med 

Kulturförvaltningen. Initiativtagaren 

är själv gatukonstnär och festivalen 

är möjlig tack vare sponsorer. 

Borås har konceptet ”Staden som 

galleri” där väggmålningar, 

skulpturer och installationer möts 

och där människor dagligen får ta 

del av det.  
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Varbergs kommun 

En kommun som arbetat i linje med vad vi vill åstadkomma är Varberg i Halland som har 

använt sig av konceptet ArtMadeThis (urbant konstprojekt med kvinnliga utövare) som 

tidigare synts i större städer som Göteborg och Stockholm. Platser som ska gestaltas är 

främst på landsbygden vilka ofta glöms bort i sådana här sammanhang. Projektet är 

pågående just nu, men flera väggar är redan klara. 
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Förslag i Katrineholm 

Här nedan följer förslag på platser i Katrineholms kommun som på olika sätt kan passa att 

gestalta och på så sätt ge mer liv åt området. Samtliga förslag redovisas utan inbördes 

ordning. Ytorna ägs både av kommunen och olika företag. Vissa ytor samspelar med något 

befintligt medan andra kan vara överraskningsmoment och det är viktigt att det ska förstärka 

stadsbilden och inte störa den. Detta är bara ett första urval. Ett sätt att få in fler ytor är att be 

Katrineholmarna att komma med önskemål!  

 

VALLA 

Silo  

Silon i Valla är en central plats i bygden och syns när du åker igenom. Att gestalta denna 

byggnad skulle ge liv och positivitet till området. Motivet kan hylla och anspela på silons 

funktion. 
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Företaget Asfalt & Mark, fasad mot Kyrkogatan 12 och Storgatan, Parkplan  

Fasaden mot Kyrkogatan (övre bilden) är något dold mot gatan och kan fungera som ett 

spännande överraskningsmoment. Fasaden mot Storgatan, Parkplan är synlig och kan 

samverka med parken och den offentliga konsten där.  
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SKÖLDINGE 

Malmgatan    

Mittemot Folkets hus och Malmgården finns ett hus där tidigare Sköldinge Livs låg. Fasaden 

är tråkig och om den gestaltas blir det en trevlig och mer stimulerande syn för de boende på 

Malmgården samt övriga besökare.  
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NORR 

Vägg vid COOPs parkering 

Väggen fungerar idag som klotterplank och drar ner kvalitén på området. 

 

Husgavel mot Coop, nedanför kyrkan 

En husgavel som är en perfekt yta att gestalta och ge mer liv åt området. Den kan möjligtvis 

samverka med väggen vid COOPs pakering. 
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Bostadshus, Storgatan A-C 

Tre höga bostadshus som kan samspela med varandra. 

 

Husfasad, väggavel, Bondegatan 35 

Även denna husgavel är en perfekt för en mural. Väggen är i närheten av  

Kozikas mur och skulle kunna samspela med den.   
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NÄVERTORP 

Tunnel under Stora Malmsvägen 

En otrygg plats som med gestaltning och belysning kan göras trevligare och tryggare. 

 
 

Förskolan Regndroppen 

En tråkig och oinspirerande byggnad som med färg och form skulle liva upp vardagen för 

barnen och pedagogerna. Vi ser gärna att konstnärerna skulle samarbeta med barnen på 

förskolan. Huset ligger dessutom i närheten av ett äldreboende som även de skulle få glädje 

av muralmålningen. På så vis når den offentliga konsten på denna plats två prioriterade 

målgrupper. 
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CITY 

Ava-huset 

Bra placering för bilister och tågresenärer. Vi vill ge besökare ett bra första intryck av vår 

stad. 

 

Åkes sko 

Även denna vägg bidrar till ett första intryck för många resenärer. Väggen syns tydligt från 

järnvägsstationen. En mural här skulle exempelvis kunna samspela med verket på 

Ungkulturhuset Perrongen och på så vis förstärka Katrineholms profil som kulturstad. 
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Vägg mellan ATEA och Svenssons foto, Kungsgatan 

En vägg som det klottras mycket på idag och som skulle passa perfekt för en mural. Platsen 

är mitt emot Lindengymnasiet, en prioriterad målgrupp som får glädje av konsten. 

 

Järnvägstunnel, Fredsgatan 

Idag en tråkig och nerklottrad tunnel som många åker igenom dagligen. 
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Duveholmsgymnasiet 

Såsom förskolan i Nävertorp är också detta oinspirerande fasad. Även här kan konstnärer 

samarbeta med eleverna för en ökad delaktighet. 

 

Husfasad, väggavel, Vasavägen/Djulögatan 

Bra yta och kan samspela med Stadsparken och det nya Shared space-området och den 

offentliga gestaltningen där. 
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Husfasad, väggalvel, Djulögatan/Kungsgatan 

En bra yta att gestalta som många Katrineholmare ofta passerar. 

 

Husfasad, väggavel, på Fredsgatan 

Bredvid Katrineholms konsthall finns denna fasad. Ett konstverk här kan samspela med 

Kulturhuset Ängeln och bli en förlängning av kulturen.   
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Inspirationsbilder 
Bilderna är hämtade från olika delar av världen och föreställer olika typer av street art. 
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Källor:  

http://weaart.dk/ 
https://www.facebook.com/MediiumMagazine/ 

http://nolimitboras.com 
https://www.varberg.se/ 

http://www.artmadethis.com/ 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 KULN/2018:14 - 800 

KULTURFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: jenny.skarstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Jenny Skarstedt 

Kulturnämnden

Bidrag till Särskilt kulturstöd och Hyresbidrag 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja ansökningarna för Särskilt kulturstöd samt 
Hyresbidrag enligt nedan redovisat förslag.

Sammanfattning av ärendet
För de föreningar vars ansökan överstiger 80 000 kronor fattar nämnden beslut. Vilka 
föreningar det avser ses i tabell nedan.

Särskilt kulturstöd Sökt 2018 Förslag
Förening
DuD, kulturbidrag Ej angivet 310 000 kronor
Katrineholms musikkår Ej angivet 100 000 kronor
Katrineholms 
Teaterförening

220 000 kronor 180 000 kronor

Katrineholms 
Symfoniorkester

100 000 kronor 100 000 kronor

Hyresbidrag Sökt 2018 Förslag
Förening
DuD Teater K 325 172 kronor
Islamiska föreningen 235 000 kronor 220 000 kronor
Romano Merako Ej angivet   93 144 kronor

Jenny Skarstedt
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Föreningarna
Akt
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Jenny Skarstedt 

Kulturnämnden

Redovisning av delegationsbeslut Konstinköp 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut avseende konstinköp till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande 
delegation enligt bifogad lista.

Ärendets handlingar
 Redovisning av delegationsbeslut konstinköp

Jenny Skarstedt
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Akt



Kulturnämndens konstinköp 2017
Konstnär Titel Teknik Inköpt Summa Regnr
Arnold 
Hagström

Katt 1 Handkolorerat
djuptryck

Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

2200 1-2017

Lena Hjelm Efter middagen Giclée Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

2500 2-2017

Helene 
Hortlund

Hösttema – Natt Digitaltryck Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

3400 3-2017

Jan Håfström The Invisible Man Etsning Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

7200 4-2017

Jan Håfström The Man In My Life Etsning Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

7200 5-2017

Camilla 
Hällgren

Man’s gotta do Foto Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

3500 6-2017



Ian 
McKeever

Eight Small Stones (Svart) Litografi Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

7900 7-2017

Staffan 
Schönberg

Ladan Träsnitt Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

3500 8-2017

Astrid 
Sylwan

Spårstigar (III) Monotypi Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

12000 9-2017

Astrid 
Sylwan

Spårstigar (IV) Monotypi Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

12000 10-2017



Astrid 
Sylwan

Så som min egen andning II Etsning Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

8000 11-2017

Tiina Vainio Lace in the Forest Etsning Galleri 
Andersson/Sandström, 
Stockholm/Umeå

4600 12-2017

Helena 
Dahlgren

Stanna hos mig Foto, printat på 
akrylpapper

Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3200 13-2017

Karl Mårtens Korp Litografi Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3600 14-2017

Mia 
Willaume

Vår Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

2500 15-2017



Joakim 
Johansson

Hunden Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

2800 16-2017

Sackarias 
Luhanko

Utan titel Akryl på papper Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3600 17-2017

Morgan 
Stenman

Flicka med svan Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

2800 18-2017

Lars Rylander En annan dag Handkolorerad 
giclée

Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

2560 19-2017

Anne Juul -
Christopherse
n

Out of woods Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3500 20-2017

Betty 
Christine 
Foog

Umbrella meeting Fotocollage/print Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3900 21-2017



Jutta Votteler Mondnacht Etsning Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

4300 22-2017

Nino Ramsby Lambergstjärn med bänk Mixed media Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

8500 23-2017

Louise 
Fenger Krog

Bakom garaget Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

3500 24-2017

Lars Jonsson Kvällstankar III Litografi Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

4000 25-2017

Karin Broos Mörk Spegling Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

4800 26-2017



Karin Broos Nostalgia I Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

4800 27-2017

Karin Broos Nostalgia II Giclée Galleri Bergman 
GBK, Karlstad

4800 28-2017

Karin Ögren The Lake Olja på duk Konstmagasinet, 
Katrineholm

5000 29-2017

Helena 
Elfgren

Nästan frame Collografi Konstmagasinet, 
Katrineholm

2500 30-2017



Helena 
Elfgren

Bakom hörnet Collografi Konstmagasinet, 
Katrineholm

2500 31-2017

Jenny 
Wilhelmsson

Duveholmsgymnasiet Akryl/tusch/färgpe
nnor

Konstmagasinet, 
Katrineholm

2500 32-2017

Mårten 
Medbo

Schoolyard monkeys Stengods Katrineholms, 
Konsthall

30000 33-2017

Lars Olsson After Burden 2 Betong Konstnärshuset, inköpt 
2014

- 34-2017

Inge Schiöler Skogsbryn i rimfrost Silkscreen Mollbrinks galleri, 
Uppsala

4500 35-2017



Inge Schiöler Vårgrönska Silkscreen Mollbrinks galleri, 
Uppsala

5500 36-2017

Mats 
Eriksson

Varför då? Keramik, 
kopparplåt

KIKK 4500 37-2017

Hank Grüner iLoteria Young Art!, 
Stockholm

1500 38-2017

Hank Grüner En Buen Tiempo Young Art!, 
Stockholm

1500 39-2017

Liza Forslund Beauty Is Might Digitaltryck Young Art! Stockholm 1300 40-2017

Sebastian 
Ortegren

Belgisk Blå Digitaltryck Young Art! Stockholm 1500 41-2017



Johanna 
Welinder

Gurl and Dog Tryck Young Art! Stockholm 1500 42-2017

Matilda 
Söderlin

Pannluggen Digitaltryck Young Art!, 
Stockholm

1900 43-2017

Sarah 
Inhoffen

”summer white” Olja på duk Young Art!, 
Stockholm

4500 44-2017

Karl-Joel 
Larsson

Frida on the Studio Roof Tryck Young Art!, 
Stockholm

1900 45-2017



Petra 
Eriksson

Thinker

 

Tryck Young Art!, 
Stockholm

800 46-2017

Isabel Leal 
Bergstrand

Happy Place Tryck (Inkjet) Young Art!, 
Stockholm

900 47-2017

Emma 
Sangberg

Palette Piece 1 Tryck Young Art!, 
Stockholm

1200 48-2017

Astrid 
Linnea 
Andersson

Palm #1 Tryck Young Art!, 
Stockholm

2500 49-2017

Sofia Lind Skate – Small Tryck Young Art!, 
Stockholm

1100 50-2017



Sofia Lind Skate – Pink Tryck Young Art!, 
Stockholm

1100 51-2017

Sofia Lind Ramp Tryck Young Art!, 
Stockholm

1100 52-2017

Isabel Leal 
Bergstrand

Kom som du är Tryck Young Art!, 
Stockholm

700 53-2017

Magda 
Lundberg

Untitled II Akryl Young Art!, 
Stockholm

6500 54-2017

Magda 
Lundberg

Untitled III Akryl Young Art!, 
Stockholm

5500 55-2017

Malin 
Gabriella 
Nordin 

The Traveller Litografi Galleri Steinsland-
Berliner, Stockholm

3500 56-2017



Malin 
Gabriella 
Nordin

Spectrum of Vibrations Litografi Galleri Steinsland-
Berliner, Stockholm

3500 57-2017

Jacob 
Dahlgren

Best Before, lila grön (2008) Fotogravyr Andréhn-Schiptjenko, 
Stockholm

3000 58-2017

Jacob 
Dahlgren

Best Before, grön (2008) Fotogravyr Andréhn-Schiptjenko, 
Stockholm

3000 59-2017

Jacob 
Dahlgren

Best Before, gul röd (2008) Fotogravyr Andréhn-Schiptjenko, 
Stockholm

3000 60-2017



Maya Eizin 
Öijer

Måntuss  (2009) Gicléetryck Andréhn-Schiptjenko, 
Stockholm

5000 61-2017

Lisa Jonasson Ris åt rygg Fotopolymergravyr Föreningen för grafisk 
konst, 2017 års 
portfölj

- 62-2017

Ebba Matz Sch, tyst, lyssna Litografi Föreningen för grafisk 
konst, 2017 års 
portfölj

- 63-2017

Chung Lee 
Wang Gurt

The Night Before Serigrafi Föreningen för grafisk 
konst, 2017 års 
portfölj

- 64-2017



Gunnar Nehls Ingen tid för en barock himmel Kopparstick Föreningen för grafisk 
konst, 2017 års 
portfölj

1900 
totalt, 
Föreninge
n för 
grafiskkon
st

65-2017

Tony Lorenzi Skulptur Decembersalongen 5000 66-2017

Tomas 
Gustafsson

Oljemålning Decembersalongen 8500 67-2017

Christer 
Rispling

Efter noga övervägande Glicéetryck Decembersalongen 3000 68-2017

Solweig 
Lindbergh 
2624

Djungelns invånare och 
människans lämningar

Oljemålning Decembersalongen 5000 69-2017



Rebecka 
Johansson 
2822

Tjuvar och vampyrer Akryl Decembersalongen 2000 70-2017

Anne Friis 
2852

A cold shower makes you hot Oljemålning Decembersalongen 11000 71-2017

Leif 
Gullmander

Vägen

Akryl Decembersalongen 3200 72-2017

Summa: 299 700
Utanför 
summan 
av inköp

Inramning
Januari: 12500         
Maj: 13700
Juni: 3500 
December:16000
Januari 2018: 6000
Tot: 51700 

Grafiska 
föreningens 
årsportfölj: 
1900
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jenny Skarstedt 

Kulturnämnden

Redovisning av delegationsbeslut föreningsbidrag 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Grundbidrag   2018  

Sökt Beviljats
Bie biennal 10000 3000
Bie Brunns vänner 3 000 3 000
Husmodersföreningen Aktiva kvinnor i K-
holm 15 000 3 000
Katrineholms Filmstudio  Avslag*
Katrineholms Kammarkör 28 000 6 000
Katrineholms Rund-Radio 5 000 Avslag*
Katrineholms kammarmusikförening 7 800 3 000
Katrineholmsrevyn 66 900 4 000
Katrineholms Språk- och kulturklubb 5 000 2 500
KIKK 10 000 5 000
Konststudieklubben 31 600 4 500
Kullbergska Kören  Avslag*
Kulturföreningen Fogelstad 15 000 5 000
Musikens Hus Akademien 26 450 12 000
Sällskapet Visans Vänner i Katrineholm 4 837 2 500
Sällskapet Ragnar Thoursies vänner 10 000 4 000
Teater K 8 000 5 000
V Sörmlands Konstförening 3 000 3 000
Verdandis Folkdanslag 2 000 Avslag*
Vokalensemblen Jang Voises 4 700 2 000
Drustvo Kham Avslag*
Eritreanska Föreningen 165 220 2 000
Eritreaners Integration och framtid 125 000 3 000
Eritreanska kvinnor i Katrineholm 12500 Avslag*
Somaliska institutet för demokratiska 
alternativ Avslag*
Svensk-Somalisk Kultur-och Musikförening 3875 2 000
Somaliska föreningen för integration, sport 
och kultur 74400 Avslag*
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Romano Merako  Avslag*

*Samtliga avslag för 2018 beror på att man sökt för poster som inte omfattas av grundbidraget. I 
vissa fall har man förutom det inte heller uppgivit en summa.

Hyresbidrag 2018  

Sökt Beviljats
Föreningen KIKK, hyra 
konstmagasinet   25 260 24 000
IFFI - Projektbidragsansökan - 
hyresbidrag 12000 12000
Somalisk fören för integration, kultur  74 400 74 400

Särskilt kulturstöd   2018  
Sökt Beviljats

KIKK, Konstnärer i Katrineholms 
kommun 25 764 15 000
Midsommarfirande vid Djulö  30 000
Katrineholms Scoutkår - Valborgsfirande  30 000

 
Jenny Skarstedt
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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