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Kulturnämndens plan med budget 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta plan med budget för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan med budget 2022 för kulturnämnden. 

Förslaget är baserat på Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022–2024, 
samt kulturnämndens underlag för plan med budget 2022-2024 som beslutades i 
kulturnämnden i augusti 2021.
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driftbudget för 2021 samt investeringsbudget för perioden 2021–2023.
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Inledning
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 

Ansvarsområde

Kulturnämnden
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.
Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker 
och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning 
på gator, torg och andra allmänna platser.
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Volymutveckling
Kulturnämnden
Volymmått Utfall 2020 Prognos 2021 Prognos 2022

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 29 15 25

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 8 5 5

Besök på Kulturhuset Ängeln 181 771 90 000 150 000

Besök i konsthallen 11 036 15 000 18 000

Utlån av e-media 17 075 20 000 18 000

Utlån per invånare 7,2 7,0 7,0

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 52% 50 % 55%

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 48% 50 % 45%

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 56 227 45 000 65 000

Kommentar till volymmått
Coronapandemin har påverkat volymmåtten som rör publik verksamhet under såväl 2020 som 
2021. En sannolik följd av pandemin innebär en försiktig återgång till fler deltagare vid publika 
arrangemang men inte samma nivåer som innan pandemin. Troligen behöver mer yta per besökare 
erbjudas för att skapa trygga aktiviteter.
Statens servicecenter har under hösten 2021 flyttat till andra lokaler, vilket medför ett lägre 
besöksflöde i Kulturhuset Ängeln. Att allt fler nyttjar bibliotekets digitala tjänster kan också komma 
att påverka antalet fysiska besök.



 

5(12)

Förutsättningar och 
prioriteringar utifrån 
kommunplanen
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Projektet Lyckliga Bibblan kommer att avslutas under året och erfarenheterna från projektet 
kommer att tas tillvara i det fortsätta arbetet med att skapa en hållbar organisation för att ta emot 
praktikanter.

Genom att ta emot praktikanter från Viadidakt bidrar förvaltningen till att göra vägen till arbete 
kortare för de individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av språkliga hinder eller låg 
utbildningsnivå. Med inspiration från MIKA-projektet skapas kompetenshöjande praktikplatser för 
arbete inom skolbiblioteksområdet som innehåller tre kompetensområden; bemötande i offentliga 
miljöer, informationsteknik och litteraturkunskap. Stärkta biblioteksmedel från statens kulturråd är 
beviljade för denna satsning.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

 Projektet Lyckliga Bibblan avslutas första kvartalet.

 Praktikanter från Viadidakt tas emot inom 
skolbiblioteksverksamheten.

 Feriearbetare tas emot i samtliga verksamheter.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Kulturnämndens verksamheter bidrar till att öka livskvalitén för invånarna i Katrineholms kommun 
genom att arbeta med offentlig gestaltning, aktiviteter för barn och unga samt tillhandahålla 
kostnadsfri litteratur och information genom biblioteksservice.

Fortsatta satsningar på offentlig konst är ett viktigt led i kommunens arbete med att
skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. Under 2022 planeras konstnärlig gestaltning av 
scaniarondellen, de nya skolorna Järven och Norr, Sandbäcksskolan och nya isarenan samt 
ytterligare en litterär bänk. En planering för ett nytt offentligt konstverk ska påbörjas.
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Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
VSR

 Åter efter pandemin göra Lyckliga gatornas och 
Perrongens verksamheter relevanta för fler och 
fortsätta bidra i det trygghetsfrämjande arbetet.

 I samverkan med föreningsliv och övriga 
förvaltningar skapa vardags-/gatufester i 
bostadsområden för ökad gemenskap och stolthet 
över det egna bostadsområdet.

 Fortsatt arbete med utveckling av den offentliga 
konsten och den konstnärliga gestaltningen vid ny- 
och ombyggnationer.

 Fortsatt arbete med belysning av de offentliga 
konstverken som har behov.

 Fortsatt arbete med att tillgängliggöra konst och 
kultur till nya och nygamla målgrupper.

 Genomföra kulturkvällar på filialbiblioteken, en 
kulturell mötesplats, för att tillgängliggöra mer 
kultur i kransorterna. 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Kulturförvaltningen fortsätter och fördjupar samarbetet med bildningsförvaltningen utifrån samtliga 
enheters uppdrag, vilket innebär att kulturförvaltningens breda verksamhet sträcker sig från 
språkutvecklande aktiviteter riktat mot vårdnadshavare och barn till att aktivera kommunens barn 
och unga i föreningslivet. Det är en bredd som även omfattar ett nära samarbete med 
säkerhetsavdelningen och den kommungemensamma arbetsgruppen för barn och unga.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

 Katrineholms bibliotek ingår i ett treårigt 
Bokstartsprojekt tillsammans med övriga 
Sörmländska kommuner, biblioteksutveckling 
Sörmland samt barnhälsovården Sörmland i syfte 
att utveckla samarbetet mellan bibliotek, 
barnhälsovård och förskola.

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

 Skolbiblioteksorganisationen tar nya steg mot ett 
utvecklat samarbete och upprättar en 
samverkansgrupp bestående av verksamhetschefer 
och bibliotekschef och en nätverksgrupp bestående 
av rektorer och skolbibliotekssamordnare.

 Elevnära arbete inom skolbiblioteksverksamheten 
utifrån skolornas verksamhetsplan för 
skolbiblioteken.

 Lyckliga gatornas verksamhet bidrar till trygghet 
och delaktighet i och omkring skolmiljön efter 
skoldagens slut. 

 Perrongens verksamhet bidrar till en meningsfull 
fritid och trygga vuxenkontakter.

 Fortsatt samverkan mellan Perrongens verksamhet 
och skolans verksamheter.

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

 Perrongens verksamhet bidrar till en meningsfull 
fritid och trygga vuxenkontakter. 

 Fortsatt samverkan mellan Perrongens verksamhet 
och skolans verksamheter.

 Skolbiblioteken tillhandahåller studieplatser för 
studier i grupp och enskilt, samt vägledning till 
litteratur och information.
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Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska 
stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

 Varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter och ökad 
samverkan mellan för Lyckliga gatorna och 
föreningslivet. 

 Ökad samverkan mellan Lyckliga Gatorna och 
föreningslivet i syfte att få fler barn och unga att 
upptäcka och aktivera sig i föreningslivet.

 Utveckla hälsosammare mellanmål inom Perrongen 
och Lyckliga Gatorna. 

Trygg vård & omsorg
Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till ökad livskvalitet och livsglädje genom konst och 
litteratur. Under 2022 kommer kulturförvaltningens arbete att fokusera på att återstarta samverkan 
med vård- och omsorgsförvaltningen för att sprida kulturupplevelser till vård- och 
omsorgsförvaltningens målgrupper.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom 
vård och omsorg
KULN, VON

 Återuppta och utveckla samverkan med vård- och 
omsorgsförvaltningen kring sociala aktiviteter och 
kulturell verksamhet för brukare inom vård och 
omsorg.

 Fortsätta att utveckla "Boken kommer"-
verksamheten genom samverkan.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska 
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

 Inom Lyckliga gatornas verksamhet erbjuds 
vardags- och lovaktiviteter för barn i 
grundskoleåldern.

 Kulturförvaltningen ingår i det 
kommungemensamma arbetet kring trygghet för 
barn och unga.

 Läsfrämjande aktiviteter för barn och föräldrar på 
Familjecentralen. 

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till 
följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller 
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

 ANDTS-representant samt tre ANDTS-utbildare 
finns inom ungdomsverksamheten och samverkan 
med socialförvaltningens ungdomsteam sker 
löpande.

 Fortsatt arbete med stöd till föreningar utifrån 
föreningshandboken i samverkan med 
föreningsservice.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Kultur- och föreningslivet har i mycket hög grad påverkats och begränsats av pandemin. Det har 
samtidigt ökat medvetandet om hur viktigt kultur är för människors hälsa, välmående och 
möjligheter till gemenskap. Nu när restriktionerna lättats finns ett stort sug efter att få uppleva och 
delta i olika aktiviteter igen. I fokus nästa år står därför att skapa goda förutsättningar för en 
återstart av kultur- och föreningslivet i Katrineholms kommun, vilket är viktigt för det demokratiska 
samtalet. Genom att skapa förutsättningar för människor att mötas, ta del av varandras berättelser 
och med olika sinnen utforska omvärlden bidrar kulturen till folkhälsan.

Ungdomsverksamheten Perrongen vid Lokstallet lockar många besökare och inför 2022 görs en 
satsning med ökade resurser för verksamheten. Lyckliga gatornas samarbete
med föreningslivet kommer utvecklas och förhoppningen är att också kunna återuppta arbetet med 
vardags- och gatufester som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i bostadsområden.
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Pandemin har påverkat förutsättningarna för sociala aktiviteter riktade till brukare inom vård och 
omsorg. Utifrån detta blir det viktigt att återuppta och stärka samverkan mellan vård- och 
omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetet ligger i linje
med kommunplanens prioritering att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av 
kulturutbudet oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning.

Genom att kulturförvaltningens verksamheter riktar sig till alla och att alla aktiviteter för barn och 
unga är kostnadsfria bidrar kulturförvaltningen till att lindra barnfattigdomen, vilket är en del i 
Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

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

 Återstarta kulturlivet efter en lång tid av 
restriktioner som medfört kraftiga begränsningar i 
möjligheter att träffas fysiskt.

 Utveckling av stödet till föreningslivet.

 Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig 
gestaltning av verksamhetslokaler.

 Tillsammans med service- och teknikförvaltningen 
undersöka möjligheterna att tillskapa resurser för 
att utveckla stödet kring föreningskunskap till de 
föreningar som har behov av det, i syfte att stärka 
föreningslivet.

 Erbjuda ett varierat programutbud med fokus på 
barn och unga.

 Ökad samverkan mellan Lyckliga Gatorna och 
föreningslivet för att få fler barn och unga att 
upptäcka och aktivera sig i föreningslivet.

 Tillgängliggöra såväl den offentliga konsten 
ytterligare genom målgruppsanpassade visningar 
och aktiviteter.

 Genomföra ett konstpedagogiskt bygge i 
konsthallen under våren som inbjuder till ett 
varierat utbud av programaktiviteter.

 Utveckla de digitala litteraturvandringarna till 
kulturvandringar där föreningslivet inbjuds att 
delta.

 Konstpedagogiska inslag i samband med att ny 
konst införskaffas vid nybyggnationer. 

 Målgruppsanpassad kommunikation i samverkan 
med med kommunikationsavdelningen.

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

 Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn 
och unga med fokus på

 kultur för, med och av barn och unga

 Utökad satsning på kulturnämndens 
ungdomsverksamhet Perrongen

 Fortsatta vardags- och lovaktiviteter för barn i 
grundskoleåldern inom
Lyckliga gatorna

 Prioritering av barn- och ungdomsverksamhet vid 
föreningsstöd, t ex bidrag och verksamhetsstöd

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

 Arbete utifrån kommunens handlingsplan för 
jämställdhet enligt CEMR

 Aktivt söka upp och locka underrepresenterade 
grupper till olika typer av
aktiviteter, exempelvis dans och teknik

 Utveckla föreningsstödet
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Hållbar miljö
Genom kulturen lyfts olika perspektiv av området hållbar miljö genom utställningar, aktiviteter och 
litteratur. Kulturförvaltningen skapar mötesplatser där kommunens invånare ges möjlighet att 
utforska, reflektera och diskutera olika aspekter av aktuella samhällsfrågor, bland annat miljö- och 
klimatfrågan.

Biblioteksverksamheten är ett tidigt exempel på den växande delningsekonomin. Genom att 
invånarna delar på gemensamma resurser minskar konsumtionsbehovet, vilket  leder till ökad 
resurseffektivitet i samhället.

Kulturförvaltningen kommer under året att bidra till resultatmålet att nedskräpningen ska minska, 
genom att Lyckliga Gatornas verksamhet deltar i skräpplockardagar. Kulturförvaltningen kommer 
också att arbeta med implementering av kommunens nya rese- och fordonspolicy samt åtgärder 
utifrån kommunens kemikalieplan.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

 Utbyte till LED-belysning på kulturhuset Ängeln i 
samarbete med KFAB.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som 
riktas både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska 
och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och 
förebyggande aktiviteter. Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 
och öka gemenskapen och medarbetarengagemanget. Satsningar görs även på en höjning av 
friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till 2 000 kr per år och på kommungemensamma 
personalsociala aktiviteter, som inte kunnat genomföras de senaste åren på grund av pandemin.

Kulturförvaltningen strävar efter att bibehålla det höga medarbetarengagemanget samt den låga 
sjukfrånvaron, genom att, med stöd av det personalpolitiska programmet, fortsätta att arbeta med 
den kommungemensamma värdegrunden RÖTT. Samarbetet med service- och teknikförvaltningen 
kommer under 2022 att innebära fler och nya vägar för en effektivare organisation i samband med 
att förvaltningarna närmar sig varandra ytterligare.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

 Arbete och aktiviteter utifrån det personalpolitiska 
programmet och kompetensförsörjningsplanen.

 Fortsatt arbete med individuella utvecklingsplaner. 

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

 Fortsätta att dra nytta av samarbetet med service- 
och teknikförvaltningen. Stärkt gemensam stab som 
verksamhets- och chefsstöd.

 Arbeta med implementering och tillämpning av det 
personalpolitiska programmet, i alla led, chefer och 
medarbetare.

 Genomföra dialog om medarbetarskap på 
arbetsplatsträffar.
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Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2022

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

 Hälsoåret 2022, en kommunövergripande satsning 
för att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet.

 Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare 
till 2 000 kr per år.

 Fortsatt hälsofrämjande arbete genom bland annat 
förvaltningens hälsoinspiratör och personalsociala 
aktiviteter. 

 Uppmuntra användandet av friskvårdsbidraget.

 Regelbunden och systematisk uppföljning av 
personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår.

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

 Förbättra tillgängligheten för bibliotekets digitala 
tjänster.

 Fortsatt arbete på digitalisering och utveckling av e-
tjänster.

 Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och 
bemötande.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

 Kollegialt lärande i den digitala utvecklingen.

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering 
och e-tjänster.

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt 
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR

 Samverkansprojekt på regional nivå i syfte att 
fördjupa samarbetet mellan biblioteket, 
barnhälsovård/BVC och förskolan.

 Utveckla samverkan mellan kulturförvaltningen och 
service- och teknikförvaltningen kring hanteringen 
av föreningsbidrag och lokalbokning.

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

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut 
för att säkerställa en ekonomi i balans.

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

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut 
för att säkerställa en ekonomi i balans.

 Kontinuerligt arbete med effektiviseringar och 
åtgärder för ökad kostnadskontroll.
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Driftsbudget
Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) Budget 2021 Budget 2022

Kulturförvaltningen -43 205 -44 740

Summa -43205 -44740



 

12(12)

Investeringsbudget
Se bilaga - Investeringsbudget 2022



2021-11-30

Belopp i tkr

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KULN Belysning offentliga konstverk 100 100 5

KULN Offentlig konst och konstinköp 600 800 800

KULN Möbler och inventarier 900 600 600

KULN Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven 2 350 5

KULN Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr 1 650 5

KULN Konstnärlig gestaltning ny förskola Forssjö 315 5

KULN Konstnärlig gestaltning ny idrottshall Skogsborgsskolan 300 5

Investeringsram kulturnämnden 6 115 1 500 1 500 20 5 0

Kulturnämndens investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

Investeringskostnad Driftkonsekvenser

Bilaga 1
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Datum

2021-11-19
Vår beteckning

KULN/2021:82 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Basbidrag studieförbunden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2022 till 
1 436 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i 
kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. 

Kulturnämnden fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och 
meddelar den anslagna summan till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF Sörmland). LBF 
Sörmland fördelar sedan anslaget mellan studieförbunden enligt fastställda kriterier.

Det föreslagna totala anslaget är samma belopp som år 2021.

Ärendets handlingar

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Länsbildningsförbundet Sörmland
Akten
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Datum

2021-11-19
Vår beteckning

KULN/2021:66 - 048Kulturförvaltningen

Konst och kultur
Mottagare:

Vår handläggare

Anna-Karin Wulgué
Handläggare telefon

0150-573 99
Handläggare e-post

Anna-Karin.Wulgue@katrineholm.se

Särskilt kulturstöd 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för 2022 till nedanstående föreningar i 
enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ansvarar för bidragen om särskilt kulturstöd. Förvaltningen har gjort en 
bedömning kring de inkomna ansökningarna om kulturstöd utefter de regelverk som finns. 
De föreningar som beviljas särskilt kulturstöd har sedan tidigare år motsvarande bidrag för 
hyres- och verksamhetskostnader. Totalt föreslås 1 680 000 kr fördelas mellan 14 
föreningar, vilket är i nivå med vad som fördelades mellan dessa föreningar 2021. 

Ärendebeskrivning
Bidraget särskilt kulturstöd är sedan 2021 en sammanslagning av särskilt kulturstöd och det 
tidigare hyresbidraget. Alla ansökningar har kommit in digitalt i Interbook go.

I tabellen nedan presenteras förslag till kulturstöd 2022. De föreningar som beviljas särskilt 
kulturstöd har sedan tidigare år motsvarande bidrag för hyres- och verksamhetskostnader. 
Totalt föreslås 1 680 000 kr fördelas mellan 14 föreningar, vilket är i nivå med vad som 
fördelades mellan dessa föreningar 2021.

Två nya föreningar som ansökt föreslås inte tilldelas något särskilt kulturstöd utan hänvisas 
till att söka kulturnämndens arrangemangsgaranti eller projektbidrag. Musikens hus 
akademin erhöll särskilt kulturstöd för första gången 2021, vilket möjliggjordes genom att 
andra föreningar tilldelades mindre stöd än tidigare år med anledning av att de hade svårt 
att genomföra arrangemang med anledning av pandemin. Musikens hus föreslås erhålla ett 
stöd även 2022, dock ett lägre belopp än 2021.  

Särskilt kulturstöd Beviljat 
stöd 2021 
(kr)

Ansökt 
2022 (kr)

Förslag till 
beslut 2022 
(kr)

Katrineholms musikkår 50 000 124 000 62 000

Katrineholms Riksteaterförening 200 000 200 000 160 000

Föreningen för Sveriges internationella 50 000 100 000 100 000
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Kulturförvaltningen Datum

2021-11-19

Vår beteckning

KULN/2021:66 - 048

Rickard Bardun

Förvaltningschef 

                         Beslutet skickas till:

Föreningarna

Akt

Duotävling

KiKK – Konstnärer i Katrineholms 
kommun

27 000 59 700 27 000

DuD (/Teater K) 635 000 800 000 635 000

Musikens hus akademin 140 000 195 000 60 000

Kulturföreningen Fogelstad 55 000 55 000 55 000 

Katrineholms symfoniorkester 80 000 160 000 140 000

Konststudieklubben 15 000 18 000 15 000

Julitafestivalen 85 000 85 000 85 000

Eritreanska Föreningen i Katrineholm 83 000 140 000 83 000

Eritreanska WEFAQ föreningen EWF 180 000 250 000 180 000

Julita Kulturförening 0 45 760 0

Kultur i Yngarebygden 0 60 000 0

Somalisk förening f Integration, Kultur 
och Sport

78 048 117 996 78 000
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Datum

2021-12-02
Vår beteckning

KULN/2021:61 - 800Kommunledningsförvaltningen

Mottagare:

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
kulturförvaltningens yttrande.

Cecilia Björk (S)
Kulturnämndens ordförande
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Datum

2021-11-29
Vår beteckning

KULN/2021:61 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Anna-Karin Wulgué
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

     

Yttrande över motion gällande insatser för att möta 
relationsvåld

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser 
för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal.

Ärendets handlingar

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta 
relationsvåld.

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om en utbildningssatsning för att 
upptäcka och bemöta våld i nära relationer. 

Kulturförvaltningens stöd till föreningar är baserad på principen om alla människors lika 
värde och att föreningarna följer rådande diskrimineringslagstiftning. Föreningars 
verksamhet får inte innehålla verksamhet som skapar positiva attityder till våld.

Idag genomförs interna utbildningar om barn och våld för medarbetare i Katrineholms 
kommun genom Relationsvåldsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda. 

Kulturförvaltningen deltar och bidrar aktivt till informationskampanjer som 16 days of 
activism tillsammans med föreningsliv.

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen välkomnar en utbildning som kan erbjudas föreningar i Katrineholms 
kommun. Ett medskick är dock att en eventuell sådan utbildning behöver finansieras och 
att den aktör som får uppdraget behöver skapa ett upplägg tillsammans med föreningslivet 
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för att det ska vara attraktivt för föreningar och ofta ideellt arbetande 
föreningsrepresentanter att delta.  

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

kommunstyrelsen
akten



                          

   

 

 

Inger Fredriksson (C)      Victoria Barrsäter (C)      Ann-Charlotte Olsson (C)        Anders Gölevik (C) 
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Datum

2021-12-02
Vår beteckning

KULN/2021:73 - 800Kommunledningsförvaltningen
     

Mottagare:

Svar på motion om temaparker/lekplatser

Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att motionen ska bifallas med hänvisning till kulturförvaltningens 
yttrande.

Cecilia Björk (S)
Kulturnämndens ordförande
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Datum

2021-11-24
Vår beteckning

KULN/2021:73 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Yttrande över motion om temaparker/lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.”

Ärendets handlingar
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-

08-25

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om temaparker/lekplatser.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och 
service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det 
arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Kulturförvaltningen 
deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på 
agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta 
utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i 
kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom 
samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen 
beslutade budget. 
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2021-11-24
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KULN/2021:73 - 800

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, 
vilket till exempel skulle kunna vara såväl barnlitteratur som musik. Kultur kombinerat med 
möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de 
värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- 
och aktivitetsparker.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



 

 

Katrineholm 2021-08-25 

MOTION 

Temaparker/Lekplatser  
 

 
Katrineholm behöver utvecklas med fler attraktiva temaparker som välkomnar barn, föräldrar 
mfl. Det finns en pågående utredning om lekparker i Katrineholm. Vi välkomnar utredningen. 
Vi har länge i vårt parti pratat om ”childcity”, alltså en kommun som ser och hör barns 
utvecklingsbehov som en viktig del av framtiden. Efter samtal med flera föräldrar som besökt 
olika lekparker i vårt land finns det en stor potential att utveckla vår kommun ännu mer för 
våra barn och föräldrar. 

Lekparken i Engelska Parken (Carolinaparken) bakom Carolina Rediviva byggdes om och 
nyinvigdes i juni 2014 på temat “Pelle Svanslös värld”. I den nya parken, som skapats av 
Lekplatsbolaget, kan barnen leka i Pelles källare och vind, Måns skjul, klättra i Gammel-Majas 
domkyrkotorn och åka rutschkana ner samt besöka Tusse Batongs kontor och Råttströms 
konditori. Det finns dessutom, gungor, en liten cykelkarusell, en fisktombola, en skola, en lada 
med en gris, takåsar att klättra på och en gammaldags buss som går till Skogstibble. Det finns 
gott om gräsytor och picknickbord runt parken, samt toaletter. På sommaren säljs kaffe, 
våfflor, glass och bullar från en cafékiosk i parken. En riktigt mysig park som är en ny 
sevärdhet för alla barn och föräldrar i Uppsala! (text hämtat fr Pelle Svanslös Lekplats 
(Pelleparken) | Uppsalas lekparker) 

Härbreparken är Huddinges eget Valleby. Här kan du besöka husen som beskrivs i böckerna. 
Det finns bland annat en korvkiosk, guldaffär och café, optiker, djuraffär, polisstation, hotell, 
byggbod, lastkran, en fyr, bil med husvagn och en båt. Det är i båten som LasseMajas 
detektivbyrå huserar. Runt om miniatyrhusen finns rosplanteringar och intill parken finns en 
öppen gräsyta som passar för exempelvis picknick.  (text hämtat Härbreparken (huddinge.se)) 

 

Kristdemokraterna yrkar på att: 

- utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel. 

 

Marian Loley  Joha Frondelius John G Ogenholt 

Ledamöter i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna   

 

 

http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/lekplatser-och-parker/hitta-lekplatser-och-parker-via-lista/harbreparken/
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Datum

2021-12-02
Vår beteckning

KULN/2021:72 - 800Kommunledningsförvaltningen
     

Mottagare:

Svar på motion om musikinstrument på lekplatser

Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att motionen ska bifallas med hänvisning till kulturförvaltningens 
yttrande.

Cecilia Björk (S)
Kulturnämndens ordförande
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Datum

2021-11-24
Vår beteckning

KULN/2021:72 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 

2021-08-25

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om att utrusta någon eller några av 
kommande lekparker med musikinstrument. En lekpark med lekutrustning i form av 
anpassade musikinstrument kan ses som en typ av temalekpark.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och 
service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det 
arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Kulturförvaltningen 
deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på 
agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta 
utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i 
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kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom 
samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen 
beslutade budget.

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, 
vilket till exempel skulle kunna vara såväl musik som barnlitteratur. Kultur kombinerat med 
möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de 
värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- 
och aktivitetsparker.

Om någon eller några lekplatser ska utrustas med musikinstrument är det av yttersta vikt 
att dessa är testade i liknande miljö, så att funktionen är säkerställd, samt att ljudnivån inte 
kan skada de lekande barnen och inte heller störa omgivningen. 

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten
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Katrineholm 2021-08-30

MOTION
Musikinstrument för lekplatser

Med anledning av att Katrineholms kommun planerar nya lekplatser vill vi kristdemokrater 
föreslå att någon av lekplatserna utrustas som temapark med musikinstrument lämpliga för 
lekplatser utomhus. 
Katrineholm har stort kulturutbud och kulturskolan har fostrat många duktiga sångare och 
musiker. Musikerna har tidigt i livet stiftat bekantskap med musik och musikinstrument. 
Med en musikinstrumentlekpark kommer fler barn att ges möjlighet att komma i kontakt 
med musik på ett enkelt och lekfullt sätt. En lekplats med lämpliga musikinstrument är helt i 
linje med oss kristdemokraternas kulturpolitik och intentioner om att tidigt introducera 
musik i barnens tillvaro. Att tidigt i livet komma i kontakt med musik och kunna hantera och 
utöva musik är berikande för barn och ungdom. Att utöva musik främjar också andra ämnen 
i skolarbetet.

MUSIKINSTRUMENT PÅ LEKPLATSEN (WOODWORK)
Det finns många spännande studier som visar hur musik påverkar hjärnan hos både barn & 
vuxna. Det är svårt att hitta ett enda argument till varför man inte ska göra plats för 
musikinstrument på lekplatser, äldreboende, skolgårdar och andra offentliga miljöer. Musik 
är en form för ordlös kommunikation som hjälper de som inte har ett språk att uttrycka sig. 
Musik har positiv effekt på demenssjukdomar. Musik skapar glädje, förbättrar motoriken 
och ökar lusten till aktivitet. Med våra musikinstrument som är för permanent installation 
utomhus får man dessutom frisk luft på köpet!

(sidan 2 finns länkar och bilder på förslag)

Vi yrkar 
att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser.

Kristdemokraterna Katrineholm

Joha Frondelius Marian Loley John G Ogenholt



                                                                     

2

Här är förslag på företag som tillhandahåller musikinstrument för lekplatser:
Lek & lär musik - Utemiljö på lekplatser, parker och skolor – Woodwork AB
Musikinstrument | Hitta Musikinstrument online här (cado.se)
Ljud och musik till lekplatsen (lekplatsgrossisten.se)
Musikinstrument - Lekolar
(56) Pinterest
Woodwork | Skolledare 

https://woodwork.se/produkt-kategori/lek-lar-musik/
https://cado.se/produkt-kategori/lekplatsutrustning/musikinstrumenter/
https://www.lekplatsgrossisten.se/category/ljud-musik
https://www.lekolar.se/sortiment/lekplatsutrustning-utemiljo/klassisk-lekutrustning/musikinstrument/
https://www.pinterest.se/ueckardt/musik/
https://www.skolledare.se/woodwork
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Datum

2021-11-19
Vår beteckning

KULN/2021:75 - 800Kulturförvaltningen
     

Mottagare:

Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Tillsyn på informations- och arkivhantering inom kultur- 
och fritidsverksamheten

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna.

2. Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utifrån rapporten analysera och 
vidta eventuella åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och har utsett 
Sydarkivera som arkivmyndighet. Sydarkivera genomför tillsyn på kommunens 
informations- och arkivhantering och har under 2021 valt att granska kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. 

Utifrån tillsynen ges ett gott betyg till informations- och arkivhanteringsarbetet inom det 
granskade området. Sydarkivera har tagit fram en handlingsplan, i vilken en 
rekommendation ges om frågor att arbeta vidare med.

Ärendets handlingar
• Åtgärdsplan, planerad tillsyn 2021, verksamhetsområde kultur och fritid, Katrineholms 
kommun, 2021-10-06

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun är sedan 2021 medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och har 
utsett Sydarkivera som arkivmyndighet. Sydarkivera genomför tillsyn på kommunens 
informations- och arkivhantering och har under 2021 valt att granska kultur- och 
fritidsverksamheten. De områden som ingår i tillsynen är kulturverksamhet, bibliotek, 
museer, enskilda arkiv, musik och teater, kulturskolan, fritidsverksamhet, 
rekreationsområden, idrottsanläggningar och arenor, föreningsstöd och utmärkelser samt 
kulturmiljövård. Ansvaret för de granskade områdena ligger inom flera olika nämnder och 
förvaltningar, bland annat kulturnämnden och kulturförvaltningen.

Utifrån tillsynen ges ett gott betyg till informations- och arkivhanteringsarbetet inom det 
granskade området. Sydarkivera har tagit fram en handlingsplan, i vilken en 
rekommendation ges om frågor att arbeta vidare med. 

Kulturförvaltningen har ett pågående arbete med utveckling av informations- och 
arkivhanteringsfrågor. Förvaltningen är bland annat delaktiga i det kommungemensamma 
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arbetet med framtagande av en ny informationshanteringsplan. Ett arbete pågår också på 
förvaltningen med att ta fram en ny arkivbeskrivning för kulturnämnden. Ytterligare 
informations- och utbildningsinsatser planeras att genomföras för chefer och handläggare 
under kommande verksamhetsår, i samband med implementeringen av den nya 
informationshanteringsplanen.

Förvaltningens bedömning
Utifrån tillsynen gav Sydarkivera ett gott betyg till informations- och arkivhanteringsarbetet 
och Kulturförvaltningen har också ett pågående arbete med dessa frågor. Förvaltningen 
föreslår därför att kulturnämnden överlämnar till förvaltningen att analysera vilka 
eventuella åtgärder som bör vidtas och på vilket sätt så ska ske.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten
Förvaltningschef
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Utskrivet av: Axel Stenbeck

Beslutsnummer Beslutsdatum Ärendebeteckning Ärenderubrik Beslutsbeskrivning
KULN Del/2021 § 
30

2021-10-14 KULN/2020:28 Delegation avseende 
kommunala bidrag inom 
Kulturnämndens 
område

Beslut att 
vidaredelegera till 
avdelningschef att ta 
beslut om ekonomiskt 
stöd i form av 
grundbidrag, 
projektbidrag och 
arrangemangsbidrag

KULN Del/2021 § 
33

2021-10-20 KULN/2021:71 Arrangemangsgaranti 
HT 2021

Kulturförvaltningen 
beslutar på 
kulturnämndens vägnar 
att bevilja föreningen 
Halloween 2.0 14 000 
kronor i 
arrangemangsbidrag för 
genomförande av 
Halloween i Valla 2021.

KULN Del/2021 § 
34

2021-10-28 KULN/2021:50 KULF - Tillförordnad 
förvaltningschef 2021

Tillförordnad 
förvaltningschef under 
ordinarie chefs frånvaro

KULN Del/2021 § 
35

2021-11-01 KULN/2021:69  Projektbidrag 2021 Beslut projektbidrag 
Katrineholms 
kammarkör.

KULN Del/2021 § 
36

2021-11-01 KULN/2021:69 Projektbidrag 2021 Beslut projektbidrag 
2021-Studiefrämjandet-
Hip Hop Nävertorp.

KULN Del/2021 § 
37

2021-11-17 KULN/2021:69 Projektbidrag 2021 Beslut om bidrag till 
Sensus Region Svealand

KULN Del/2021 § 
38

2021-11-02 KULN/2021:69 Projektbidrag 2021 Beslut om projektbidrag 
för Katrineholms 
Kammarmusikförening

KULN Del/2021 § 
39

2021-11-02 KULN/2021:69 Projektbidrag 2021 Beslut – 
Kulturföreningen DuD 
projektbidrag 2021

KULN Del/2021 § 
40

2021-11-17 KULN/2021:69 Projektbidrag 2021 Beslut om projektbidrag 
till Kulturföreningen 
DuD ansökan II

KULN Del/2021 § 
41

2021-11-24 KULN/2020:74 Särskilt kulturstöd 2021 Beslut om projektbidrag 
till Julita kulturförening
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Till kommunens förvaltning och nämnd som hanterar anslag till studieförbund. 

 

Utvärdering av modell för fördelning av 
kommunens anslag till studieförbund 
 

Länsbildningsförbundets studieförbundsgrupp, med deltagare från 
samtliga tio studieförbund, har diskuterat hur väl den nya 
fördelningsmodellen, som infördes för tre år sedan, har fungerat. Den 
samlade bedömningen är att modellen, som anknyter till 
statsbidragsfördelningen, fungerat väl och att det inte finns anledning att 
förändra den. Folkbildningsrådet har aviserat en översyn av 
statsbidragsbestämmelserna och tänker sig att en ny modell ska gälla 
redan om några år. Därför är det klokt att avvakta med eventuell 
justering i våra kommunala villkor till dess att denna översyn har 
genomförts. 

I bidragsvillkoren finns en notering att kommunen ska inbjuda 
bildningsförbundet och studieförbunden till årlig dialog. Vi ser gärna att 
sådant möte kommer till stånd i alla kommuner. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Bengt Sunesson 

Tf länsbildningskonsulent 

 

PS. Ny ordinarie länsbildningskonsulent från november är Johanna Iggsten 
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