
KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-13 klockan 14:00-17:00  Stadshuset, 
sal B

Mötet är öppet för allmänheten     
Gruppmöten kl. 12.00 till 13.00     
S-, C-, MP-grupp: B-salen      
M-, KD-, L-grupp: Översikten     
SD-grupp: Avsikten        
V-grupp: Insikten

Ordförande
Karina Josevski (MP)

Ledamöter
Gunilla Andersson (S), vice ordförande
Thomas Böhlmark (M), 2:e vice ordförande
Ulf-Göran Widqvist (S)
Karin Johansson (S)
Marcus Pehrsson (S)
Helén Björklund Gustafsson (C)
Peter Howard (M)
Carina Hedin Eriksson (KD)
Niklas Andersson (L)
Anders Eberhardt (SD)

Ersättare
Monica Hedén Krusell (S)
Leif Karlsson (S)
Zahra Sezavar (S)
Jan-Eric Carlsson (C)
Ulla-Karin Skoghag (MP)
Per Grönberg (M)
Yvonne Rigbrandt (M)
Peter Öjert (KD)
Agneta Jansson (L)
Ulf Hansen (SD)
Conny Jakobsson (V)
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

1. Mötets öppnande

1. Mötets öppnande

2. Informationsärenden

- Verksamhetspresentation, Tekniska divisionen
- Verksamhetspresentation, Näringslivsenheten
- Verksamhetspresentation, Barn, utbildning och kultur
- Nämndinformation, Sakkunnig

3. Val av justerare för Kultur- och fritidsnämnden - för mandatperioden 2019-2022

- Tjänsteskrivelse

4. Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden

- Tjänsteskrivelse
- Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden

5. Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämnden beredningsgrupp och utskott

- Tjänsteskrivelse

6. Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden

- Tjänsteskrivelse
- Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden

7. Val av representanter Samkultur Sörmland 2019 - 2022

- Tjänsteskrivelse
- Begäran om kommunala representanter i Samkultur Sörmland, mandatperioden 2019-2022

8. Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018

- Tjänsteskrivelse
- Verksamhetsberättelse

9. Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet Somaliska föreningen 2019-
2020

- Tjänsteskrivelse
- Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet Somaliska föreningen 2019-
2020

10. Delegationsanmälningar

11. Anmälningsärenden
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

2. Informationsärenden (KFN19/3)

- Verksamhetspresentation, Tekniska divisionen

- Verksamhetspresentation, Näringslivsenheten

- Verksamhetspresentation, Barn, utbildning och kultur

- Nämndinformation, Sakkunnig

3. Val av justerare för mandatperioden 2019 - 2022 (KFN19/7)

Ärendet i korthet

Val av justerare för nämnden bör ske snarast vid ny mandatperiod. Förslag finns att utse 
Thomas Hallgren Böhlmark (M) till att, jämte ordförande, justera Kultur- och fritidsnämndens 
protokoll för mandatperioden 2019 – 2022.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Thomas Hallgren Böhlmark (M) till att, jämte ordförande, justera Kultur- och 
fritidsnämndens protokoll för mandatperioden 2019 – 2022 samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Val av justerare för mandatperioden 2019 - 2022 (KFN19/7:1)

4. Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden
(KFN19/6)

Ärendet i korthet

Nämnderna har enligt attestreglementet ansvar för att utse beslutsattestanter och dess 
ersättare. Attesträtten ges till namngivna personer och befattning. Beslut om vilka 
befattningshavare som är attestberättigade inom nämndens område ska fattas vid början av 
varje mandatperiod eller vid förändringar. Ordinarie ersättare för beslutsattest är alltid 
närmast överordnad chef.
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den reviderade attestförteckningen, enligt bilaga daterad 2019-01-17, samt

att attestförteckningen ska gälla fr o m 2019-03-01

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden

(KFN19/6:1)
 Kopia av Attestförteckning för KFN 2019 (732883)

5. Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens beredningsgrupp
och utskott (KFN19/8)

Ärendet i korthet

Inför varje mandatperiod ska ledamöter till utskott och beredningsgrupper utses. För 
mandatperioden 2019 – 2022 föreslås nämnden utse ledamöter till Gruppen för 
budgetberedning och politisk förankring, Föreningsutskottet samt Stipendiejuryn. Utskottens 
och gruppernas arbete handlar om att effektivisera nämndens arbete och att, utifrån 
delegationsordningen kunna fatta beslut vid möten mellan nämndens ordinarie möten.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse ... till ledamöter i Gruppen för budgetberedning och politisk förankring.

att utse ... till ledamöter i Föreningsutskottet enligt förslag redovisat vid nämndsammanträdet

att utse ... till ledamöter i  Stipendiejuryn enligt förslag redovisat vid nämndsammanträdet

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Tromanassistent Kommunledningskontoret
Tromanassistent Beställarkontoret

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Val av ledamöter till kultur- fritidsnämndens beredningsgrupper och

utskott (KFN19/8:1)
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

6. Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden (KFN19/9)

Ärendet i korthet

Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och säkerställa att 
den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, verksamhetsbeställningar 
samt övriga viktiga dokument. Internkontrollplanen beskriver kontrollområden, hot/risk, 
numerisk bedömning av konsekvens och sannolikhet, kontrollmoment och metod. Planen 
beskriver även vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen, frekvens samt till vem 
avrapportering ska lämnas. Uppföljning sker under verksamhetsåret med en delrapport i 
samband med delårsbokslutet och en slutlig avrapportering i bokslutet. Internkontrollplanen 
har en analys av risker och konsekvenser framtagits.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2019 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-01-21

Expedieras till

Webbredaktör Kommunledningen
Webbredaktör Beställarkontoret

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Internkontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden (KFN19/9:1)
 Förslag: Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2019 (KFN19/9:2)

7. Val av representanter Samkultur Sörmland 2019 - 2022 (KFN19/11)

Ärendet i korthet

Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och 
Region Sörmland. Samkultur Sörmland består av sammanlagt elva ledamöter och nio 
ersättare som väljs för en mandatperiod. En ledamot och en ersättare utses av respektive 
kommun. Nyköpings kommun har därav ombetts av Region Sörmland att utse representanter 
för perioden 2019 – 2022.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Karina Josevski till ordinarie ledamot med Gunilla Andersson som ersättare i 
Samkultur Sörmland för perioden 2019 - 2022
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Expedieras till

Region Sörmland
Tromanadministratör Kommunledningskansliet

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Val av representanter Samkultur Sörmland 2019 - 2022 (KFN19/11:2)
 Begäran om kommunala representanter i Samkultur Sörmland, mandatperioden 2019-

2022 (KFN19/11:1)

8. Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018 (KFN18/2)

Ärendet i korthet

Verksamhetsberättelsen för 2018, i bilaga till tjänsteskrivelse, visar överlag goda resultat för 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Måluppfyllelsen är i huvudsak god och grunduppdraget har enligt nämndens bedömning 
utförts väl.

Årets positiva ekonomiska resultat visar på en återhållsamhet under året samt tidigare 
reserverade medel i bokslut 2017 inte fullt ut tagits i anspråk. De reserverade medlen avsåg 
driftstoppersättning Hjortensbergsbadet under jan – mars 2017 och har efter förhandlingar 
skrivits ned med 1 mkr.

Förslag till beslut

att godkänna verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2018 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018 (KFN18/2:12)
 Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018 (KFN18/2:13)

9. Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet
Somaliska föreningen 2019- 2020 (KFN18/63)
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Ärendet i korthet

Fritidsgårdsverksamhet bedrivs idag av ett antal föreningar i Nyköpings kommun. Tvååriga 
avtal skrivs med föreningarna och de erhåller ersättning för verksamheten. Ersättningens 
storlek varierar utifrån verksamhetens volym, öppettider etc.

Till Kultur- och fritidsnämnden har tre ansökningar inkommit från föreningar att bedriva 
fritidsgårdsverksamhet 2019 - 2020. Två av dessa har behandlats och överenskommelser 
har upprättats efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Den tredje ansökan kunde inte 
behandlas under 2018 då nämndens föreningsutskott begärt in kompletterande handlingar 
från berörd förening. Föreningen har nu inkommit med fullgoda handlingar och dokument 
vilket gjort att ansökan behandlats och beslut kan fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

För att bidrag skall utbetalas kommer en överenskommelse att upprättas med föreningen. 
Överenskommelse kommer att utgå från Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheter vilka Kultur- 
och fritidsnämnden fastställt under året.

Förslag till beslut
att godkänna överenskommelse fritidsgårdsverksamhet 2019 – 2020, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30

Expedieras till

Nyköpings Arenor

�

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet

Somaliska föreningen 2019-2020 (KFN18/63:7)
 Förslag: Överenskommelse fritidsgårdsverksamhet 2019-2020, mellan Nyköpings

kommun och Somaliska föreningen i Nyköping (KFN18/63:8)

10. Delegationsanmälningar (KFN19/4)

Ärendet i korthet

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran av allmän handling, kontakta ansvarig registrator.
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut KFN 2019-01-01 (733627)

11. Anmälningsärenden (KFN19/1)

Ärendet i korthet

För att ta del av anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran av allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Anmälningsärenden KFN 2019-02-04 (733626)
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Ärende 3

Val av justerare för mandatperioden 2019 - 2022 
(KFN19/7)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN19/7

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-01-30
Per Lithammer

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Val av justerare för mandatperioden 2019 - 2022

Ärendet i korthet
Val av justerare för nämnden bör ske snarast vid ny mandatperiod. Förslag finns att 
utse Thomas Hallgren Böhlmark (M) till att, jämte ordförande, justera Kultur- och 
fritidsnämndens protokoll för mandatperioden 2019 – 2022.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Thomas Hallgren Böhlmark (M) till att, jämte ordförande, justera Kultur- och 
fritidsnämndens protokoll för mandatperioden 2019 – 2022 samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Per Lithammer

Sakkunnig kultur och fritid

Beslutet skickas till
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Ärende 4

Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden 
(KFN19/6)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN19/6

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-01-30
Per Lithammer

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet i korthet
Nämnderna har enligt attestreglementet ansvar för att utse beslutsattestanter och 
dess ersättare. Attesträtten ges till namngivna personer och befattning. Beslut om 
vilka befattningshavare som är attestberättigade inom nämndens område ska fattas 
vid början av varje mandatperiod eller vid förändringar. Ordinarie ersättare för 
beslutsattest är alltid närmast överordnad chef. 

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den reviderade attestförteckningen, enligt bilaga daterad 2019-01-17, 
samt

att attestförteckningen ska gälla fr o m 2019-03-01

Per Lithammer
Sakkunnig Kultur och Fritid

Beslutet skickas till
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Attestförteckning

Ansvar Verksamh Benämning Beslutsattest Ersättare Referenskod Faktmottagare/granskare Kommentar Datum IOF KOD

2401 KULTUR- O FRITIDSNÄMND ORD Karina Josevski Gunilla Andersson

Karina Josevski Gunilla Andersson

022 VERKSAMHETSNÄMNDER NK24

2403 NÄMNDKOSTNADER Per Lithammer Peter Knutsson x

Marie Johnsson

Ny beslutsattestant o 

ersättare

022 VERKSAMHETSNÄMNDER

24031 NÄMNDKOSTNADER FRITID Per Lithammer Peter Knutsson

Ny beslutsattestant o 

ersättare

Marie Johnsson

021 VERKSAMH.STYR-OFÖRDELAT NK24

24032 NÄMNDKOSTNADER KULTUR Per Lithammer Peter Knutsson Ny beslutsattestant

Marie Johnsson

021 VERKSAMH.STYR-OFÖRDELAT

2404 BESTÄLLARE KULTUR O FRITIDSNÄMND Per Lithammer Peter Knutsson

Marie Johnsson Peter Knutsson

461 BIBLIOTEK NK24

463 CULTURUM

465 BARNKULTUR

462 KONST

46 SÖRMLANDS MUSEUM

47 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

454 DRIFTBIDRAG

4661 ÅPROMENADEN

46620 MUSEUM VERKSAMHET

Skapad pga 

sammarbetet mellan 

KFN och länsmusumet

20171124

464 NYKÖPINGS HUS

45 MOMSÅTERSÖKNING

458 LOKALBOKNING

42 LOKALHYROR, KONTRAKT

441 GÅRDSVERKSAMHET

455 FÖRENINGSAVTAL

Kultur och fritidsnämnden 2019 - 2022
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Attestförteckning

2405 BESTÄLLARE KULTUR O FRITIDSNÄMND Per Lithammer Peter Knutsson

Marie Johnsson Peter Knutsson

463 CULTURUM NK24

454 DRIFTBIDRAG

441 GÅRDSVERKSAMHET

455 FÖRENINGSAVTAL

45 MOMSÅTERSÖKNING

458 LOKALBOKNING

42 LOKALHYROR, KONTRAKT
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Ärende 5

Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens beredningsgrupp och 
utskott 
(KFN19/8)

Page 15 of 56



Tjänsteskrivelse Dnr
KFN19/8

Kultur- och fritidsnämnden Datum
Per Lithammer 2019-01-21 

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsgrupper och utskott.

Ärendet i korthet
Inför varje mandatperiod ska ledamöter till utskott och beredningsgrupper utses. För 
mandatperioden 2019 – 2022 föreslås nämnden utse ledamöter till Gruppen för 
budgetberedning och politisk förankring, Föreningsutskottet samt Stipendiejuryn. 
Utskottens och gruppernas arbete handlar om att effektivisera nämndens arbete och 
att, utifrån delegationsordningen kunna fatta beslut vid möten mellan nämndens 
ordinarie möten 

Förslag

Gruppen för budgetberedning och politisk förankring föreslås bestå av 
representanter från partier som har valda ledamöter alternativt ersättare i nämnden. 
En parlamentarisk sammansättning med en representant per parti.  Dessa utses av 
Kultur- och fritidsnämnden enligt nomineringar från de politiska grupperna. 

Föreningsutskottets föreslås bestå av nämndens ordförande, förste vice ordförande, 
andre vice ordförande samt två ledamöter. Dessa utses av Kultur- och 
fritidsnämnden enligt nomineringar från de politiska grupperna. 

Stipendiejuryn föreslås bestå av nämndens ordförande, 1 och 2 vice ordförande, en 
ledamot samt en representant från Sörmlands Nyheter. Sörmlands Nyheter utser 
själv sin delegat till Stipendiejuryn. 

Fri nominering sker på nämndsammanträdet.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse … till ledamöter i Gruppen för budgetberedning och politisk 
förankring. 
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Dnr KFN19/8       2/2

att utse … till ledamöter i Föreningsutskottet enligt förslag 
redovisat vid nämndsammanträdet

att utse … till ledamöter i Stipendiejuryn enligt förslag redovisat vid 
nämndsammanträdet.

Per Lithammer

Sakkunnig Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tromanassistent Kommunledningskontoret
Tromanassistent Beställarkontoret
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Ärende 6

Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden 
(KFN19/9)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN19/9

Kultur- och fritidsnämnden Datum
Per Lithammer 2019-01-21 

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet i korthet

Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och 
säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, 
verksamhetsbeställningar samt övriga viktiga dokument. Internkontrollplanen 
beskriver kontrollområden, hot/risk, numerisk bedömning av konsekvens och 
sannolikhet, kontrollmoment och metod. Planen beskriver även vem som är 
ansvarig för att genomföra kontrollen, frekvens samt till vem avrapportering ska 
lämnas. Uppföljning sker under verksamhetsåret med en delrapport i samband med 
delårsbokslutet och en slutlig avrapportering i bokslutet. Internkontrollplanen har en 
analys av risker och konsekvenser framtagits.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2019 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-01-21

Per Lithammer
Sakkunnig Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Webbredaktör Kommunledningen
Webbredaktör Beställarkontoret
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INTERNKONTROLLPLAN KFN 2019

Kontrollområde 
(process/styrdokument/rutin)

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens   
(utöver 

slutrapport 
i  bokslut)

Konsekvens 
x Sannolikhet

Rapport 
till

Verksamhet

Målstyrningsprocess IÖK ej känd/efterlevs ej Genomgång av 
verksamhetsbeställning och 
måluppfyllelse

SAK Möte med 
produktionen

2 ggr/år: 
mars och 

september

10 KFN, 
samt 
nämndens 
budget-
grupp

Avtal med externa utförare Avtal om upphandlad verksamhet med 
extern utförare efterlevs ej

Avtal följs upp. 
Kontrollmoment enligt avtal.

SAK Möten med utförare Juni 
September

15 KFN

Styrdokument Avvikelse från styrdokument Ettt styrkodument 
kontrolleras varje år, 
samtliga styrdokument 
under en mandatperiod

SAK Jämförelse 
styrdokument - 
verkställighet

Juni 
September

10 KFN

Administration
Föreningsbidrag - utbetalning 
Nyköpings Arenor

Felaktig/utebliven betalning Kontroll mot lista SAK Jämförelse beslut - 
utbetalning

Årligen i 
september

10 KFN

Delegationsordning Avvikelse från delegationsordning Kontroll av anmälningar av 
beslut

SAK Delegationsbeslut 
jämförs med 

delegationsordning

Årligen i 
september

10 KFN

Lokalbokningen fakturering Intäktsbortfall Kontroll mot lista SAK jmf 
bokning/fakturering

Årligen i 
september

8 KFN

Kulturskolan deltagaravgifter Uteblivna deltagarvgifter Kontroll mot deltagarlista 
och fakturering avgifter

SAK jmf 
anmälan/fakturering

februari 
september

12 KFN
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Ärende 7

Val av representanter Samkultur Sörmland 2019 - 2022 
(KFN19/11)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN19/11

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-01-30
Per Lithammer

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Val av representanter Samkultur Sörmland 2019 - 2022

Ärendet i korthet
Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner 
och Region Sörmland. Samkultur Sörmland består av sammanlagt elva ledamöter 
och nio ersättare som väljs för en mandatperiod. En ledamot och en ersättare utses 
av respektive kommun. Nyköpings kommun har därav ombetts av Region Sörmland 
att utse representanter för perioden 2019 – 2022.

Fördjupad beskrivning
Samrådsgruppens uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och 
Region Sörmland gällande den regionala kulturplanen och kulturverksamheten i 
Sörmland.

Samkultur Sörmland ska

 Arbeta med och hålla levande en för Sörmland gemensam kulturvision
 Delta i arbetet att ta fram underlag till och revidering av länets regionala

kulturplan
 Delta i uppföljning, utvärdering och analys av den regionala kulturplanen
 Verka för och främja interkommunala samarbeten inom kulturområdet
 Verka för kulturens integration i övriga politikområden
 Svara för regelbunden rapportering till respektive uppdragsgivare

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Karina Josevski till ordinarie ledamot med Gunilla Andersson som ersättare 
i Samkultur Sörmland för perioden 2019 - 2022 

Per Lithammer

Sakkunnig Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Region Sörmland
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Från: Nyköpings Kommun
Till: Nyköpings Kommun - Kultur- och fritidssnämnden
Ärende: VB: Begäran om kommunala representanter i Samkultur Sörmland 2019-2022
Datum: den 28 januari 2019 10:59:39
Bilagor: KN-KUS13-032-1 Bilaga Samkultur Sörmland 209877_1_1.pdf

Nyköpings kommun.pdf

Mvh

Från: Jansson, Susanne <Susanne.Jansson@regionsormland.se> 
Skickat: den 28 januari 2019 09:22
Till: Nyköpings Kommun <kommun@nykoping.se>
Kopia: Dokumenthantering <Dokumenthantering@regionsormland.se>
Ämne: Begäran om kommunala representanter i Samkultur Sörmland 2019-2022

Se bilaga om begäran om kommunala representanter i Samkultur Sörmland 2019-2022.

E.u.

//Susanne

Susanne Jansson
Chefssekreterare

Regiondirektörens stab
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Repslagaregatan 19
Telefon: 0155-24 74 83, Mobil: 070-59 89 173
e-post: susanne.jansson@regionsormland.se

www.regionsormland.se
www.1177.se
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  Bilaga  
  Samverkansstruktur för regional kulturplan 


Arbetsordning för Samkultur Sörmland 
 


 


 


1. Allmänt 


Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och 


Landstinget Sörmland. Arbetsordningen för Samkultur Sörmland fastställs av Landstinget.  


 


2. Sammansättning 


Samkultur Sörmland består av sammanlagt elva ledamöter och nio ersättare som väljs för en 


mandatperiod. En ledamot och en ersättare utses av respektive kommun. Till Samkultur 


Sörmland är förvaltningschefen för landstingets kulturverksamheter ständigt adjungerad.  


 


Landstinget representeras av två ordinarie ledamöter genom ordförande och andra vice 


ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Ordförande i landstingets 


nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är tillika ordförande i Samkultur 


Sörmland och ersätts vid frånvaro av nämndens andra vice ordförande. 


  


3. Uppdrag 


Samrådsgruppens uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och landstinget 


gällande den regionala kulturplanen och kulturverksamheten i Sörmland.  


 


Samkultur Sörmland ska  


 Arbeta med och hålla levande en för Sörmland gemensam kulturvision 


 Delta i arbetet att ta fram underlag till och revidering av länets regionala kulturplan  


 Delta i uppföljning, utvärdering och analys av den regionala kulturplanen 


 Verka för och främja interkommunala samarbeten inom kulturområdet  


 Verka för kulturens integration i övriga politikområden 


 Svara för regelbunden rapportering till respektive uppdragsgivare hur uppdraget 


fullgjorts 


 


4. Sammanträden och närvarorätt 


Samkultur Sörmland sammanträder på dag, tid och plats som samrådsgruppen bestämmer. 


Vid behov kan annan än ledamot adjungeras till sammanträden. 


 


5. Kallelse till sammanträde 


Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och 


innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till 


ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdet.  


 


6. Ersättare 


Ersättare i Samkultur Sörmland har närvarorätt vid sammanträden endast vid tjänstgöring för 


frånvarande ordinarie ledamot. 


 


7. Övrigt 


Respektive kommun och landstinget svarar för kostnaderna för vald ledamot.







  Bilaga  
  Samverkansstruktur för regional kulturplan 


sdfds 
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Bilaga 
Samverkansstruktur för regional kulturplan 

Arbetsordning för Samkultur Sörmland 

1. Allmänt

Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och

Landstinget Sörmland. Arbetsordningen för Samkultur Sörmland fastställs av Landstinget.

2. Sammansättning

Samkultur Sörmland består av sammanlagt elva ledamöter och nio ersättare som väljs för en

mandatperiod. En ledamot och en ersättare utses av respektive kommun. Till Samkultur

Sörmland är förvaltningschefen för landstingets kulturverksamheter ständigt adjungerad.

Landstinget representeras av två ordinarie ledamöter genom ordförande och andra vice 

ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Ordförande i landstingets 

nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är tillika ordförande i Samkultur 

Sörmland och ersätts vid frånvaro av nämndens andra vice ordförande. 

3. Uppdrag

Samrådsgruppens uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och landstinget

gällande den regionala kulturplanen och kulturverksamheten i Sörmland.

Samkultur Sörmland ska 

Arbeta med och hålla levande en för Sörmland gemensam kulturvision 

Delta i arbetet att ta fram underlag till och revidering av länets regionala kulturplan 

Delta i uppföljning, utvärdering och analys av den regionala kulturplanen 

Verka för och främja interkommunala samarbeten inom kulturområdet  

Verka för kulturens integration i övriga politikområden 

Svara för regelbunden rapportering till respektive uppdragsgivare hur uppdraget 

fullgjorts 

4. Sammanträden och närvarorätt

Samkultur Sörmland sammanträder på dag, tid och plats som samrådsgruppen bestämmer.

Vid behov kan annan än ledamot adjungeras till sammanträden.

5. Kallelse till sammanträde

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till

ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdet.

6. Ersättare

Ersättare i Samkultur Sörmland har närvarorätt vid sammanträden endast vid tjänstgöring för

frånvarande ordinarie ledamot.

7. Övrigt

Respektive kommun och landstinget svarar för kostnaderna för vald ledamot.
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Ärende 8

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018 
(KFN18/2)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN18/2

Kultur- och fritidsnämnden Datum
Per Lithammer 2019-01-29 

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2018

Ärendet i korthet
Verksamhetsberättelsen för 2018, i bilaga till tjänsteskrivelse, visar överlag goda 
resultat för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
Måluppfyllelsen är i huvudsak god och grunduppdraget har enligt nämndens 
bedömning utförts väl. 

Årets positiva ekonomiska resultat visar på en återhållsamhet under året samt 
tidigare reserverade medel i bokslut 2017 inte fullt ut tagits i anspråk. De 
reserverade medlen avsåg driftstoppersättning Hjortensbergsbadet under jan – 
mars 2017 och har efter förhandlingar skrivits ned med 1 mkr.       

Förslag till beslut
att godkänna verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2018 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.

Per Lithammer

Sakkunnig Kultur o fritid 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsberättelse 2018
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämndens uppdrag

Folkbibliotek
Kulturverksamhet
Historien om staden (skyltprogram)
Bryggeriområdet
Kulturskola
Konst
Bidrag till föreningar och studieförbund
Idrotts- och fritidsanläggningar (ej Rosvalla)
Fritidsgårdar
Lokalbokning
Konsumentvägledning
Lotteritillstånd
Stipendier för kultur, idrott och insatser i föreningslivet

ÅRET SOM GÅTT

Förord 

2018 var ett år som präglades av att det var 
valår, det märktes även här i Nyköpings 
kommun och Kultur- och fritidsnämnden (KFN). 
Det var förutom det även ett innehållsrikt år för 
nämndens arbete och dess verksamheter. Jag 
tänkte här sammanfatta en del av det som har 
hänt under 2018.
En av de frågor som har följt KFN genom hela 
mandatperioden är Fritidsgårdsverksamheten. 
Här har nämnden gjort ett gediget arbete som 
även kommer att fortsätta och genomsyra den 
kommande mandatperioden. Kultur- och 
Fritidsnämnden har tagit fram riktlinjer till stöd 
och vägledning för utförare av verksamheten. 
Riktlinjen tydliggör att fritidsgårdsverksamheten i 
Nyköping syftar till att främja de ungas 
medverkan och medansvar i 
samhällsutvecklingen. Verksamheten ska 
genomföras under fria former, för att underlätta 

och ge utrymme till ungdomars umgänge och 
aktivitet på deras fritid. Ett beslut som fattades i 
nämnden är att det ska planeras och arbetas för 
att en centralt belägen, kommunal fritidsgård ska 
startas.
En Biblioteksplan för Nyköpings kommun har 
framtagits under året och överlämnats till 
kommunfullmäktige som antagit densamma.
Sörmlands museum har invigts och 
Gripesamlingarna har flyttats från 
Barnkulturcentrum till länsmuseet och kommer 
att förevisas i en egen del av museet enligt 
tidigare upprättat avtal som under året trätt i 
kraft. Avtalet omfattar även en Stadshistorisk 
utställning samt pedagogisk verksamhet för 
kommunens skolor.
I samband med att Teaterparken restaurerades 
kom konstverket ”Tillsammans” av Tapio 
Haapala på plats. Konstverket har rönt stor 
uppmärksamhet bland Nyköpingsborna och av 
besökare.
Regler för lokalbokning - hyresgästens ansvar 
har reviderats för att på ett tydligare sätt klargöra 
vem/vilka äger rätt att hyra kommuns lokaler och 
vilket ansvar hyresgästen har.
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Under året avslutades försöksverksamheten 
med laglig graffitivägg i Nyköping och 
graffitiväggen sköts och underhålls nu av 
Tekniska divisionen i den ordinarie 
verksamheten. Beslut om avslutandet föregicks 
av en utvärdering av verksamheten.
Nämnden har också antagit en ny 
fördelningsprincip för bidrag till studieförbund 
verksamma i Nyköpings kommun. Den nya 
fördelningsprincipen harmoniserar nu med 
folkbildningsrådets fördelningsprincip och 
underlättar för studieförbunden i deras 
respektive verksamhet och planering.
Det är 70 år sedan Musikskolan, numera 
Kulturskolan, startades i Nyköping och det har 
firats återkommande under hela 2018, med 
många fina evenemang av de olika kurser som 
numera finns inom Kulturskolan; dans, musik, 
dans och teater. Det har varit en upplevelse att 

se våra duktiga barn och unga tillsammans 
framföra så många olika och gemensamma 
arrangemang.
Arbetet med Ridanläggningen i Flättna fortgår, 
KFN´s del i den är att se till att ha kontakten 
med föreningarna och bevaka deras intressen.
Utan våra föreningar skulle inte arbetet i 
nämnden vara så innehålls- och händelserikt 
som det är. De gör ett fantastiskt arbete, de 
flesta helt på ideell basis vilket gör det än mer 
fantastiskt!
Nu stundar det nya tider för KFN, med en ny 
nämndsammanfattning och nya ledamöter, så 
också en ny ordförande. Jag vill bara tacka för 
de här åren och önska hela KFN Lycka till med 
den kommande mandatperioden.
Carina Wallin, Ordförande Kultur- och 
fritidsnämnden 2015-2018

Sammanfattning

 Kultur- och Fritidsnämnden har tagit 
fram riktlinjer till stöd och vägledning 
för fritidsgårdsverksamhet och dess 
utförare. Riktlinjen tydliggör att 
fritidsgårdsverksamheten i Nyköping 
syftar till att främja de ungas 
medverkan och medansvar i 
samhällsutvecklingen. 
Verksamheten ska genomföras 
under fria former, för att underlätta 
och ge utrymme till ungdomars 
umgänge och aktivitet på deras fritid.

 En Popup fritidsgård i gamla 
brandstationen har hållit öppet under 
vecka 50, för att inhämta synpunkter 
och erfarenheter inför 
igångsättandet av kommunal 
fritidsgård i centrala Nyköping 2019. 
Popup fritidsgården som gick under 
namnet "Station" hade drygt 700 
besökare.

 Arbetet med biblioteksplan har 
slutförts och överlämnats till 
kommunfullmäktige som har antagit 
planen.

 Framtagandet av ett idrottspolitiskt 
program har slutförts och nämnden 
har överlämnat förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande.

 Det Nya länsmuseet har invigts och 
Gripesamlingarna har flyttats från 
Barnkulturcentrum till länsmusett 
och kommer att förevisas i egen del 
av museet enligt tidigare upprättat 
avtal som under året trätt i kraft

 I samband med att Teaterparken 
restaurerades inköptes ett konstverk 
"Tillsammans" av Tapio Haapala 
som placerades ut på torget. 
Konstverket har rönt stor 
uppmärksamhet bland 
Nyköpingsborna och av besökare.

 Regler för uthyrning via 
lokalbokningen-hyresgästens 
ansvar, har reviderats. Detta för att 
tydliggöra ansvarsfrågor samt vilka 
som äger rätt att förhyra 
kommunens lokaler.
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 Avgiftsfri simskola för 
förskoleklasser har erbjudits 
förskolorna i kommun. 
Lördagssimskola för samma 
målgrupp har bedrivits under hösten. 
Verksamheterna har varit mycket 
uppskattade.

 Årets positiva resultat visar på 
återhållsamhet under året samt att 
reserverade medel i bokslut 2017 

inte fullt ut tagits i anspråk. De 
reserverade medlen avsåg 
driftstoppsersättning 
Hjortensbergsbadet under jan - mars 
2017 och har efter förhandlingar 
skrivits ned med 1 mkr.

 Nämnden har erhållit statsbidrag för 
simskoleundervisning för 
förskoleklasser.

     

Årets verksamhetsresultat
Måluppfyllelse för prioriterade målområden
Målområde: Hållbar tillväxt

Nämndmål Indikator 2015 2016 2017 Målvärd
e

Utfall Bedöm-
ning

Trend

Medborgarna är mer 
nöjda med kommunens 
kultur- och fritidsliv än 
föregående år
Kultur

Nöjd 
medborgarin
dex (SCB)          

66 64 64 >60 66

Medborgarna är mer 
nöjda med kommunens 
kultur- och fritidsliv än 
föregående år
Idrott- och 
fritidsanläggningar

Nöjd 
medborgarin
dex (SCB)            58 60 64 >58 62

Kommentar till nämndmål

Målet är uppfyllt gällande medborgarnas nöjdhet både gällande kultur och idrott- och fritidsanläggningar. 
Trend avser tre senaste åren.
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Målområde: Grön omställning

Nämndmål Indikator 2015 2016 2017 Målvärd
e

Utfall Bedöm-
ning

Trend

Antalet aktiviteter för att 
stimulera kommunens 
friluftsliv har ökat

Ranking 
frilufts 
kommun

35 65 42 34 89

Kommentar till mål grön omställning
I rankingen har Nyköpings kommun fallit markant. Vad gäller poäng som erhållits utifrån ett antal 
parametrar så har kommunen 2018 22 poäng och för 2017 var antalet poäng 24. Flertalet kommuner 
ligger i skalan 20 – 25 poäng varför en liten nedgång i poäng ger stor effekt i rankingen. 

Målområde: Social sammanhållning

Nämndmål Indikator 2015 2016 2017 Målvärd
e

Utfall Bedöm-
ning

Trend

Andel föreningar med 
genomförd 
kvalitétssäkring 

Procent 98 99 99 99 99

Tillgängligheten vid 
kommunens badplatser 
förbättras

Antal 
insatser 3 4 5 6 6

Medborgarna är lika 
nöjda med kultur- och 
fritidslivet oavsett kön

Differens i 
index 11 6 8 8 5

Kommentar till mål
Tillgängligheten har förbättrats med ytterligare en tillgänglighetsanpassad badplats. 
Differensen mellan könen gällande nöjdhet med kultur- och fritidsverksamhet har minskat jämfört med 
föregående år. 
Sammantaget under målområde social sammanhållning är bedömningen att verksamheten svarar upp 
mycket väl mot de mål nämnden antagit för området. 

Årets ekonomiska resultat

Mnkr Budget 2018 Bokslut 
2018

Avvikelse 
Budget - 
Utfall

Bokslut 
2017

Förändring 
17 - 18

Intäkter    2 596   3 042   446   1 766  1 277
Kostnader -126 096 -124 070      2 026 -113 456 -10 614

Resultat -123 500 -121 028      2 472 -111 691 -9 337

Kommentar till det ekonomiska resultatet
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Utfall jämfört med budgeten överensstämmer i 
stort. Kulturskolan har erhållit mer medel än 
budgeterat och nämnden har omfördelat inom 
budget för att klara de ökade 
kostnaderna/satsningarna på kulturskolan. 
En utökad budget jmf 2017 på grund av 
Nämnden haft helårsansvaret för kulturskolan 
samt att avtal med nya Länsmuseet öppnats och 

tidigare skrivet samarbetsavtal trätt i kraft under 
verksamhetsåret.
Samarbetsavtalet omfattar på helår en summa 
om 7,8 mkr. På intäktssidan har intäkter i form 
av statsbidrag för simskoleundervisning för 
förskoleklasser tillkommit Sammanfattningsvis 
konstateras att utan ovan nämnda avvikelser har 
budgeten i stort följts. 

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Måluppfyllelsen är överlag god. Nämndens  
bedömning är att alla delar av verksamheten 
utförts väl i enlighet med uppdragen i nämndens 
reglemente.

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämndens kontrollområden 
enligt plan har för 2018 varit följandeområden;
Målstyrningsprocess, Avtal med externa 
utförare, Styrdokument, Administration, 
Föreningsbidrag - utbetalning Nyköpings Arenor, 
Delegationsordning, Lokalbokningen fakturering, 
Kulturskolan deltagaravgifter
Internkontrollen har genomförts enligt plan och 
en avvikelse har noterats. Kulturpolitisk policy 
har inte aktualitetsprövats inom stipulerad tid

.

Kvalitetssystemet

Under året sker jämförelser med övriga 
kommuner genom medborgar- och 
brukarundersökningar gällande följande; 
Barnbokslån 0 – 14 år, E-bokslån, 
deltagartillfällen i idrott 7 – 20 år, 
Idrottsföreningar med flickdominans, 
Idrottsföreningar med pojkdominans, 

Idrottsföreningar utan vare sig flick- eller 
pojkdominans, Kostnad kulturverksamhet 
kr/invånare, Kostnad fritidsverksamhet 
kr/invånare. Dessa jämförelser följs upp och 
redovisas i delårsbokslut och ligger med som 
underlag i budgetarbetet för kommande år.
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Verksamhetsberättelse 2018
Kultur- och fritidsnämnden

7

ÅREN SOM KOMMER

Kultur- och fritidsnämnden har under året tagit 
fram förslag till idrottspolitiskt program för 
Nyköpings kommun. Det idrottspolitiska 
programmet beskriver kommunens kontinuerliga 
arbete för att utveckla och stödja 
Nyköpingsbornas möjligheter att utöva idrott på 
olika nivåer. Ett system för det långsiktiga 
arbetet redovisas, ett system där erfarenheter 
ligger till grund för framtida arbete. Programmet 
innehåller också fyra fokusområden, vilka 
bedöms som särskilt prioriterade under 
programmets giltighetstid. Under respektive 

fokusområden återfinns nyckelfaktorer, 
aktiviteter och ansvarsfördelning vilka vid ett 
årligt forum kommer att redovisas av berörda. 
Till detta årliga forum inbjuds kommunens 
idrottsföreningar för att kommunen tillsammans 
med föreningarna skall diskutera och utveckla 
arbetet. Detta forum är ett långsiktigt verktyg för 
att hålla det idrottspolitiska programmet levande 
och närvarande i den lokala idrotten med 
utveckling som fokus. Syftet med programmet är 
att skapa ett system för ett långsiktigt arbete 
med idrotten i Nyköping. Ett system där 
erfarenheter ligger till grund för framtida arbete, 
utveckling och prioriteringar.

Sommaren 2018 innebar ett högt tryck på 
kommunens badplatser varför nämnden under 
2019 gör en särskild översyn av badplatserna, 
avseende dess standard och tillgänglighet. På 
grund av det stora antalet besök på 
badplatserna aktualiserades parkeringsfrågan 
vid ett antal av badplatserna och här behöver en 
översyn ske. Parkeringar skedde på ett 
otillbörligt sätt på flera håll och detta måste på 

något sätt åtgärdas framledes för att vägarna 
skall vara framkomliga bland annat för att 
räddningstjänsten ska ha möjlighet att tas sig 
fram.

Kulturskolans arbete för att nå 
underrepresenterade grupper fortsätter i 
samarbete med studieförbund, föreningar, skola 
och andra kommunala verksamheter.

Bryggeriområdet utgör en resurs för Nyköpings 
kommun och innevånare. Nämnden ser 
möjligheter att utveckla området ytterligare och 
kommande år avses att intensifiera detta arbete 
och utveckla Nyköpings attraktivitet med en miljö 
i området som inspirerar aktörer och besökare. 
Fokus i arbetet inriktas på att skapa en 
inkluderande och öppen mötesplats där olika 
kulturella uttryck får mötas och berika varandra 
och en plats för ideella och yrkesverksamma 
konstnärer och hantverkare att arbeta. Arbetet 
bör ske in nära samarbete med människor och 
verksamheter som idag verkar i området.

. 
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8

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Volymer Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018

Antal tryckta medier, totalt 356 088 434 000 345 507
Lån tryckta medier barn, antal 191 072 247 000 184 918
Antal fysiska besök, samtliga enheter 257 737 280 000 253 114
Antal e-bokslån 9 903 10 000 11 362
Antal kulturprogram totalt 1 055 1 050 1 045
Varav kulturprogram, barn 727 850 712
Besök Hjortensbergsbadet 161 184 80 000 205 791
Boknings idrottshallar % (ej Rosvalla) 16 25 37
Bokning kulturlokaler 61 60 63

Nyckeltal (skala 1 - 10)

Nöjdhet bibliotek 9 8 9
Nöjdhet kulturprogram 9,1 8 8,5
Nöjdhet lokalbokningen 8,6 8 8,6

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Vad gäller biblioteksverksamheten så 
avviker utfallet markant mot budget och vi 
kan konstatera att budgeten inte följt 
utvecklingen senare år. För 2019 har 
budgeten gällande biblioteksverksamheten 
anpassats till realistiska nivåer. Vi kan dock 
konstatera Nyköpings invånare lånar cirka 7 
böcker per person och år, vilket är klart 
högre än rikssnittet. Bokutlåningen i 
Nyköping har minskat på senare år, precis 

som i riket. Vad gäller besökssiffrorna på 
Hjortensbergsbadet och skillnaderna 
gentemot budget har det sin orsak i att 
badet hållit stängt 2016 och delvis 2017 och 
det varit svårt att budgetera med relevanta 
tal. Detta är nu på samma sätt som för 
biblioteket åtgärdat i budget för 
verksamhetsåret 2019.  
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9

Bilagor
Resultat per verksamhet, tkr

Konto Verksamhet Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Avv 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

Utf 2018 

jmf 2017 

Prognos 

delår 

2018 

Utf jmf 

Prognos 

delår 

Resultat Kultur- och 

fritidsnämnden

- 123 500 - 121 028 2 472 - 111 691 -9 337 - 123 500 2 472

Resultat Nämnd -1 804 -1 729 75 -4 560 2 831 -1 804 75

Resultat Nämnd ofördelade 

medel

- 500  500 - 500  500

Resultat Bibliotek -22 292 -22 103  189 -22 072 -31 -22 292  189

Resultat Program -9 009 -9 116 - 107 -8 745 - 371 -9 009 - 107

Resultat Konst - 550 - 619 -69 - 540 -79 - 550 -69

Resultat Föreningsbidrag -25 467 -23 726 1 741 -24 580  854 -25 467 1 741

Resultat Avtal -11 944 -10 852 1 092 -3 831 -7 022 -11 944 1 092

Resultat Kultur- o 

fritidsansläggningar

-23 537 -21 540 1 997 -21 912  372 -23 537 1 997

Resultat Lokaluthyrning -19 707 -19 707 0 -19 512 - 195 -19 707 0

Resultat Övrigt - 300 - 225 75 - 204 -21 - 300 75

Resultat Kulturskolan -8 390 -11 410 -3 020 -5 734 -5 676 -8 390 -3 020

Intäkter Kultur- och 

fritidsnämnden

2 596 3 042  446 1 766 1 277 2 596  446

Intäkter Föreningsbidrag  150 - 150 11 -11  150 - 150

Intäkter Avtal  173 - 173 88 -88  173 - 173

Intäkter Kultur- o 

fritidsansläggningar

1 173 1 260 87 1 104  156 1 173 87

Intäkter Övrigt 0 0
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Konto Verksamhet Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Avv 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

Utf 2018 

jmf 2017 

Prognos 

delår 

2018 

Utf jmf 

Prognos 

delår 

Intäkter Kulturskolan 1 100 1 782  682  563 1 219 1 100  682

Kostnader Kultur- och 

fritidsnämnden

- 126 096 - 124 070 2 026 - 113 456 -10 614 - 126 096 2 026

Kostnader Nämnd -1 804 -1 729 75 -4 560 2 831 -1 804 75

Kostnader Nämnd ofördelade 

medel

- 500  500 - 500  500

Kostnader Bibliotek -22 292 -22 103  189 -22 072 -31 -22 292  189

Kostnader Program -9 009 -9 116 - 107 -8 745 - 371 -9 009 - 107

Kostnader Konst - 550 - 619 -69 - 540 -79 - 550 -69

Kostnader Föreningsbidrag -25 617 -23 726 1 891 -24 591  865 -25 617 1 891

Kostnader Avtal -12 117 -10 852 1 265 -3 919 -6 934 -12 117 1 265

Kostnader Kultur- o 

fritidsansläggningar

-24 710 -22 800 1 910 -23 016  216 -24 710 1 910

Kostnader Lokaluthyrning -19 707 -19 707 0 -19 512 - 195 -19 707 0

Kostnader Övrigt - 300 - 225 75 - 204 -21 - 300 75

Kostnader Kulturskolan -9 490 -13 192 -3 702 -6 297 -6 895 -9 490 -3 702

Utfall jämfört med budget

Utfall jämfört med budgeten överensstämmer i stort. Kulturskolan har erhållit mer medel än budgeterat 
och nämnden har omfördelat inom budget för att klara de ökade kostnaderna för kulturskolan.

Utfall jämfört med föregående år

En utökad budget jmf 2017 på grund av Nämnden haft helårsansvaret för kulturskolan samt att avtal med 
nya Länsmuseet öppnats och tidigare skrivet samarbetsavtal trätt i kraft under verksamhetsåret.

Samarbetsavtalet omfattar på helår en summa om 7,8 mkr. På intäktssidan har intäkter i form av 
statsbidrag för simskoleundervisning för förskoleklasser tillkommit
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Verksamhetsberättelse 2017
Nämnd

11

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

I prognoserna under året har det prognostiserats om ett resultat om cirka 500 tkr, att nämnden nu 
redovisar ett bättre resultat beror på återhållsamhet under året samt att reserverade medel i bokslut 2017 
återförts till resultatet 2018. De reserverade medlen avsåg driftstoppsersättning hjortensbergsbadet under 
2017 och efter förhandlingar resulterat i att en överenskommelse kommit tillstånd i vilken 
ersättningsanspråken skrivits ned med drygt 900 tkr. Detta faktum påverkar naturligtvis 2018 års resultat.

Kontogruppsindelad analys, tkr

Konto Budget 

2018 

Utfall 2018 Avv 

Budget 

2018 

Utfall 2017 Utf 2018 

jmf 2017 

Prognos 

delår 2018 

Utf jmf 

Prognos 

delår 

Taxor o avgifter 1 100 1 136 36  574  563 1 100 36

Hyror o arrenden 1 346 1 260 -86 1 192 68 1 346 -86

Bidrag  150  646  496 0  646  150  496

Försäljn av vhet o 

tjänster

0 0 0 0

Summa Intäkter 2 596 3 042  446 1 766 1 277 2 596  446

Lämnade bidrag -11 736 -9 949 1 788 -1 978 -7 970 -11 736 1 788

Lönekostn -1 425 -1 405 19 -1 293 - 112 -1 425 19

Övr personalkostn - 131 -36 95 -28 -8 - 131 95

Material - 265 - 235 30 - 371  136 - 265 30

Lokhyra o städ -22 785 -23 339 - 554 -21 796 -1 543 -22 785 - 554

Köp av tjänst - 825 2 140 2 965 -3 100 5 240 - 825 2 965

Avskrivningar mm - 555 - 455  100 - 377 -78 - 555  100

Kommunersättning -88 374 -90 791 -2 417 -84 513 -6 278 -88 374 -2 417

Summa 

Kostnader

- 126 096 - 124 070 2 026 - 113 456 -10 614 - 126 096 2 026

Summa 

Redovisat 

resultat

- 123 500 - 121 028 2 472 - 111 691 -9 337 - 123 500 2 472
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Utfall jämfört med budget

En utökad budget jmf 2017 på grund av Nämnden haft helårsansvaret för kulturskolan samt att avtal med 
nya Länsmuseet öppnats och tidigare skrivet samarbetsavtal trätt i kraft under verksamhetsåret. 
Samarbetsavtalet omfattar på helår en summa om 7,8 mkr. På intäktssidan har intäkter i form av 
statsbidrag för simskoleundervisning för förskoleklasser tillkommit. Detta var ett statsbidrag riktat till 
samtliga förskoleklasser i kommunen såväl kommunala som fristående förskoleklassverksamheter, 
Kultur- och fritidsnämnden har administrerat och upphandlat verksamheten. I prognoserna under året har 
det prognostiserats om ett resultat om cirka 500 tkr, att nämnden för helåret redovisar ett bättre resultat 
beror på återhållsamhet under året samt att reserverade medel i bokslut 2017 återförts till resultatet 2018. 
De reserverade medlen avsåg driftstoppsersättning till Medley AB under 2017 och efter överläggningar 
med Medley har överenskommelse kommit tillstånd i vilken Medley skrivit ned sitt anspråk med drygt 900 
tkr.

Utfall jämfört med föregående år

En utökad budget jmf 2017 på grund av Nämnden haft helårsansvaret för kulturskolan samt att avtal med 
nya Länsmuseet öppnats och tidigare skrivet samarbetsavtal trätt i kraft under verksamhetsåret.

Samarbetsavtalet omfattar på helår en summa om 7,8 mkr. På intäktssidan har intäkter i form av 
statsbidrag
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Ärende 9

Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet 
Somaliska föreningen 2019- 2020 
(KFN18/63)
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Tjänsteskrivelse Dnr
KFN18/63

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-01-30
Per Lithammer

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155248369
per.lithammer@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet 
Somaliska föreningen 2019- 2020

Ärendet i korthet
Fritidsgårdsverksamhet bedrivs idag av ett antal föreningar i Nyköpings kommun. 
Tvååriga avtal skrivs med föreningarna och de erhåller ersättning för verksamheten. 
Ersättningens storlek varierar utifrån verksamhetens volym, öppettider etc.  

Till Kultur- och fritidsnämnden har tre ansökningar inkommit från föreningar att 
bedriva fritidsgårdsverksamhet 2019 - 2020. Två av dessa har behandlats och 
överenskommelser har upprättats efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Den 
tredje ansökan kunde inte behandlas under 2018 då nämndens föreningsutskott 
begärt in kompletterande handlingar från berörd förening.  Föreningen har nu 
inkommit med fullgoda handlingar och dokument vilket gjort att ansökan behandlats 
och beslut kan fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

För att bidrag skall utbetalas kommer en överenskommelse att upprättas med 
föreningen. Överenskommelse kommer att utgå från Riktlinjer för 
fritidsgårdsverksamheter vilka Kultur- och fritidsnämnden fastställt under året.  

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna överenskommelse fritidsgårdsverksamhet 2019 – 2020, enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30

Per Lithammer
Sakkunnig Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Nyköpings Arenor
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Datum Dnr KFN18/63

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Överenskommelse fritidsgårdsverksamhet 2019 – 
2020, mellan Nyköpings kommun och Somaliska 
föreningen i Nyköping

1 Parter/ombud 

Undertecknade parter, Nyköpings Kommun, Kultur- och fritidsnämnden nedan 
kallad KFN, och Somaliska föreningen har denna dag träffat följande 
överenskommelse:

2 Avtalstid

Denna överenskommelse gäller för perioden 2019-01-01 t o m 2020-12-31

3 Verksamhet

Överenskommelse avser fritidsgårdsverksamhet i föreningens regi. 
Fritidsgårdsverksamheten i Nyköping syftar till att främja de ungas medverkan 
och medansvar i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska genomföras under fria 
former, för att underlätta och ge utrymme till ungdomars umgänge och aktivitet 
på deras fritid. Ungdomarna ska uppleva verksamheten som en attraktiv 
mötesplats, där alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och 
könsöverskridande identitet eller uttryck.
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Avtal Dnr KFN18/63 2/3

4 Kvalitetssäkring

Nyköpings kommun har antagit riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet. Riktlinjerna 
är styrande för fritidsgårdsverksamheten och Somaliska föreningen skall årligen 
redovisa en handlingsplan, där de beskriver hur riktlinjerna följs upp i sin 
respektive verksamhet.  Handlingsplanen skall årligen senast 31 mars skickas in 
till Kultur- och fritidsnämnden.  Utöver detta skall föreningen följa de regler och 
anvisningar som kommunen har för sin bidragsgivning till föreningslivet.

5 Lokaler/personal
Föreningen ansvarar för hyra av lokal för fritidsgårdsverksamheten samt innehar 
personalansvaret för anställda i verksamheten.

6 Ansvar
Erforderliga tillstånd för aktiviteter söks och bekostas av föreningen.

7 Fortbildning och samverkan
Föreningen skall delta aktivt i det gemensamma Rådslaget för fritidsgårdar i 
Nyköpings kommun, där information, samordning och erfarenhetsutbyte sker.

8 Verksamhetsstöd 2019 - 2020

Föreningen erhåller under ovan nämnda period ett bidrag om 200 000 kr/år. 
Bidraget avser täcka beräknade kostnader för att bedriva verksamheten under 
ovan nämnda period. Bidraget utbetalas i lika delar vid fyra tillfällen per år, 
(januari, april, juli och oktober)

9 Verksamhetsvolym
Ersättningen avser fritidsgårdsverksamhet 2 kvällar i veckan, med uppehåll under 
skolornas sommarlov.  Verksamhet utöver detta bekostas av föreningens egna 
medel.
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10 Redovisning/uppföljning

 Handlingsplan utifrån riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet årligen senast 31 
mars.

 Verksamhets- och ekonomisk berättelse avseende fritidsgårdsverksamheten 
Kultur- och fritidsnämnden årligen senast 15 juni.

 Föreningen ska meddela kommunen omedelbart om stora förändringar tas 
gällande verksamheten. Det kan gälla större verksamhetsförändringar, byte 
av lokal etc

11 Hävningsrätt
Part får häva denna överenskommelse om motparten inte följer sina åligganden 
enligt överenskommelsen och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt 
påpekande. För hävning fordras att avvikelse från överenskommelsen är av 
väsentlig betydelse eller att gällande regelverk inte följts. 

12 Återbetalning
Skulle föreningen inte följa vad som sägs i överenskommelsen så äger Kultur- och 
fritidsnämnden rätt att återkräva hela eller delar av utbetalt bidrag. Denna 
återbetalning skall ske utan dröjsmål efter skriftligt påpekande.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav 
parterna tagit var sitt.

Nyköping den 

För Kultur- och fritidsnämnden Somaliska föreningen Nyköping

Karina Josevski

Ordföranden
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Ärende 10

Delegationsanmälningar 
(KFN19/4)
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Utskriftsdatum
2019-02-01

Kultur- och fritidsnämnden
Delegationsbeslut

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
3.1.4 NA18/173:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 

Amatörbokbindare Falsbenet
Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/175:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen 
Lästringebygden

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/185:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Kammarkör Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/186:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nävsjöns Sportfiske Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/193:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Bowlingsällskap (NBS)

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/201:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen Norden 
Nyköping

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/202:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Verdandi, Brandkärr Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/211:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Curlingklubb Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/216:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Filmstudio Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/217:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen Nyköpings 
Forspaddlare

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/218:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Bergshammars 
Bygdegårdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/222:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen Hand i hand Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/226:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Teaterförening Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/229:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Ludgo-Spelvik 
Hembygdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11
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3.1.4 NA18/230:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Filmstudio Dag Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/233:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - OK Hällen Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/236:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Automobilsällskapet i 
Nyköping

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/237:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Råby-Rönö 
Hembygdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/238:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Folkdanslaget på 
Nyköpingshus

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.3 NA18/245:5 Beslut om startbidrag - Nyköpings Utbildning och Utvecklingsförening Kultur och Fritidschef 2018-11-29

3.1.4 NA18/246:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - NK-villans vänner Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/249:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - SPF Seniorerna Kiladalen Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/250:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Musikal & 
Operettsällskap NYMOS

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/251:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Jaktskytteklubb Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/254:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Kammarmusikförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/255:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Sv. 
Kommunalpensionärer, SKPF avd 43

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/256:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Bettna Vrena GDV 
Gammeldansens vänner

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/257:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Ålberga skolas 
föräldraförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.3 NA18/258:3 Beslut om startbidrag - Typ en förening Kultur- och Fritidschef 2018-12-20

3.1.4 NA18/259:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Teatergruppen Skaka Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/260:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Brukslokalens 
Alliansförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/262:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Dragspelsklubb

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

Page 49 of 56



3.1.4 NA18/264:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Orienteringsklubb NOK

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/265:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Stavsjö 
Föreningshusförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/266:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Röda Korset, 
Nyköpingskretsen

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/267:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Lids Bygdegårdsförening Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/268:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Sätterstabygdens 
hembygdsfören

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/270:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Ålberga GIF Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/271:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Reumatikerföreningen 
Östra Sörmland

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.3 NA18/273:7 Beslut om bidrag till beläggningsmaterial och reparationer - 
Nyköpings Speedwayklubb

Kultur- och Fritidschef 2019-01-10

3.1.4 NA18/274:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Svärta Hembygdsförening Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/275:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Flyghistoriska 
Förening

Kultur- och fritidschef 2018-12-20

3.1.4 NA18/276:8 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Kiladalens Lantliga 
Ryttarförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/278:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Finska 
Förening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/279:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - NBIS Friidrott Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/280:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Onyx Innebandysällskap Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/282:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Tystberga 
Bygdegårdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/284:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Fåfängan Kultur- och Fritidschef 2018-12-18

3.1.4 NA18/286:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen 
Sörmlandsleden

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/287:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Propellerteatern Kultur- och Fritidschef 2018-12-13
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3.1.4 NA18/288:3 Beslut på ansökan om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Ridsällskap

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/289:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Ludgo-Spelviks 
Bygdegårdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/290:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Framtidsljuset (Tita Social 
Network)

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/291:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Aktiva Seniorer Nyköping-
Oxelösund

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/292:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Vrena Folkets 
Husförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/294:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Hockey 
Ungdom NHU

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/295:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Stigtomta-Nyk NSF 
Scoutkår

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/296:3 Beslut på ansökan om föreningsbidrag 2019-2020 - Typ en förening Kultur och Fritidschef 2019-01-29

3.1.4 NA18/298:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings 
Bushidoförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/299:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Hundfolket i Nyköping Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/300:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nya Teater Sörmland Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/301:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Scoutkår av 
SSF

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.2 NA18/302:5 Beslut om bidrag för torsdagsverksamheten under verksamhetsåret 
2019-Sv Pensionärers Riksf. avd. 56 (SPRF)

Kultur- och Fritidschef  2019-01-10

3.1.4 NA18/304:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Barnens Rätt i Samhället 
Ö (BRIS)

Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/305:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Tunabergs 
Hembygdsförening

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/306:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Råby-Rönö IF Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/307:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Livboj 18 Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.2 NA18/312:3 Beslut om bidrag till föreställningen ´´Vem ska trösta Knyttet´´ 2019 - Kultur- och Fritidschef 2019-01-10
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Nyckelteatern

3.1.4 NA18/319:5 Beslut på ansökan om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Föreningen 
Långt ifrån Lagom

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.4 NA18/332:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nävekvarns Folkets Hus 
och Park

Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/341:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Kulturföreningen 
Bergatrollen

Kultur- och Fritidschef 2018-12-18

4.2 NA18/343:2 Beslut om registrering av lotteri för perioden 2019-01-01 till 2022-12-
31 - Reumatikerföreningen i Östra Sörmland

Kultur- och Fritidschef 2019-01-08

3.1.4 NA18/345:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Segelsällskap Kultur- och Fritidschef 2018-12-13

3.1.4 NA18/346:2 Beslut på ansökan om verksamhetsbidrag 2019-2020 - S:t Matteus 
Syrisk-Ortodoxa församlingen

Kultur- och Fritidschef 2018-12-17

3.1.3 NA18/347:3 Beslut om bidrag till verksamhet och investering för tävlingar inför 
säsongen 2019 - Nyköpings Fäktklubb

Kultur- och Fritidschef 2019-01-14

3.1.3 NA18/348:2 Beslut om bidrag till jullovsaktivitet 2018, Grottan - Ung Kraft Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.3 NA18/349:2 Beslut om bidrag till jullovsaktivitet 2018, Nattgibb - Typ en förening Kultur- och Fritidschef 2018-12-11

3.1.4 NA18/350:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Team Hang Loose Kultur- och Fritidschef 2018-12-20

3.1.3 NA18/354:2 Beslut om bidrag till renovering av lokal - IOGT-NTO Stigtomta 1202 Kultur och Fritidschef 2019-01-10

3.1.3 NA18/355:2 Beslut om bidrag för ombyggnation av avlopp och kök - Runtuna IK Kultur- och Fritidschef 2019-01-10

3.1.3 NA18/357:2 Beslut om bidrag till nytt värmesystem på nedre boten i vävstugan - 
Råby Vävstuga

Kultur- och Fritidschef 2019-01-10

3.1.3 NA18/358:2 Beslut om bidrag till inköp av material, gympa-parkour - Nyköpings 
Korpen

Kultur- och Fritidschef 2019-01-10

3.1.3 NA18/359:2 Beslut om bidrag till nya rör och elledningar Speedwaybanan - 
Nyköpings Speedwayklubb

Kultur- och Fritidschef 2019-01-10

3.1.2 NA19/11:2 Beslut om bidrag till arrangemang, Ken Olofsson ´´När livet måste gå 
vidare´´ 6 februari 2019 - NK-villans vänner 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25

3.1.2 NA19/13:2 Beslut om bidrag till arrangemang, Don Quijote på arabiska 16 
februari 2019 - Nyköpings Teaterförening 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25
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3.1.2 NA19/14:2 Beslut om bidrag till arrangemang, konsert 12 maj tillsammans med 
Söndagskvartetten - Nyköpings Kammarkör 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25

3.1.3 NA19/2:2 Beslut om bidrag till att bedriva offentlig toalett i Nävekvarns hamn - 
Nävekvarns Båtklubb

Kultur- och Fritidschef 2019-01-14

3.1.4 NA19/5:2 Beslut om bidrag till förfogande, utökad gymverksamhet för grupp Kultur- och Fritidschef 2019-01-25

3.1.2 NA19/6:2 Beslut om bidrag till arrangemang i samband med årsmöte, Textil-
manufaktur i Sverige - 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25

3.1.2 NA19/8:2 Beslut om bidrag till arrangemang, Gummessonkvartetten 13 feb 
2019 - NK-villans vänner 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25

3.1.2 NA19/9:2 Beslut om bidrag till arrangemang, Kent Werne Allt är en konspiration 
6 mars 2019 - NK-villans vänner 

Kultur- och Fritidschef 2019-01-25
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Ärende 11

Anmälningsärenden 
(KFN19/1)
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Utskriftsdatum
2019-02-04

Kultur- och 
fritidsnämnden
Anmälningar

Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Kommunledningskansliet Protokollsutdrag KS 2018-10-15 § 294, Svar på medborgarförslag att anordna en 

fritidsgård i Stenkulla (KK17/796) 
KFN17/86:8

2 Kommunledningskansliet Protokollsutdrag KS 2018-10-15 § 293, Svar på medborgarförslag att anordna en 
fritidsgård i Stenkulla (KK17/767)  

KFN17/87:7

3 Beställarkontoret Inbjudantill det kulturpolitiska konventet Folk och kultur, 6-9 februari 2019, i Eskilstuna KFN18/1:10

4 Skrivelse med samladeförslag avseende utveckling av området Bryggeriet KFN18/16:3

5 Landstinget Sörmland, Kultur 
och utbildning

Beslut från Landstingsfullmäktige, 13-14 november 2018, § 134 , Kulturplan Sörmland 
2019-2022

KFN18/31:7

6 Pensionärsorganisationerna 
SPF Seniornerna, SKPF 
Pensionrärerna/SPRF, PRO 
och RPG

Ansökan om bidrag för anordnande av FN´s äldredag den 1 oktober 2019 KFN18/65:1

7 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF 2018-12-11 § 281 Kommunal borgen för ungdomsanpassning av 
Ludgo-Spelviks Bygdegårdsförening, 819001-1828

KFN18/1:12

8 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 287 2018-12-11 Avgifter och regler för Kulturskolans 
verksamhet 

KFN18/46:5

9 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 288 2018-12-11 Taxa för lokaler som förmedlas av 
Lokalbokningen, samt taxa för Nyköpings teater och Culturum, samt själva taxorna 

KFN18/47:7

10 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 279 2018-12-11 Budgdet 2019, flerårsplan 2020-2021 KFN18/64:6

11 Skrivelse avseende avsaknad av flaggning vid olika arrangemang KFN19/12:1
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