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7. Ekonomirapport maj 2019 med helårsprognos
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- Förtecknade anmälningsärenden
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KALLELSE
Kultur- och
fritidsnämnden

2. Informationsärenden (KFN19/3)
1.
2.
3.
4.

Föreningsbesök, Nyckelteatern
Rapport utveckling Bryggeriområdet, Projektledare Näringslivsenheten
Bidrag studieförbunden 2019, Föreningskonsulent Nyköpings Arenor
Nämndinformation, Sakkunnig

3. Med hedrande av Ulf Peder Olrogs minne i Nyköping, fördelning av
överskott (KFN08/33)
Ärendet i korthet
100-årsjubileum och utdelning av stipendium till minne av Ulf Peder Olrog har genomförts.
Enligt tidigare beslut är detta sista gången stipendiet delas ut och en behållning finns att nu
att fördela. Tillsammans med Rotaryklubbarna har förslag till fördelning utarbetats.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fördela behållning på Olrogkontot med tvåtredjedelar till Rotaryklubbarna och en tredjedel
till Kulturskolans Stöd Och FöräldraFörening, STOFF.
Expedieras till
Beslutet skickas till
Kulturskolans Stöd Och FöräldraFörening, STOFF
Rotaryklubbarna i Nyköping
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Med hedrande av Ulf Peder Olrogs minne i Nyköping, fördelning
överskott (KFN08/33:5)

4. Uppdrag att inleda upphandling av driften av Hjortensbergsbadet
(KFN19/28)
Ärendet i korthet
Nyköpings kommun beslutade genom Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-25 § 62 att teckna
avtal om tjänstekoncession om drift av Hjortensbergsbadet efter genomförd upphandling.

Page 3 of 38

KALLELSE
Kultur- och
fritidsnämnden
Avtal tecknades med dåvarande Friskvårdsbolaget. Genom fusion gick Friskvårdsbolaget
upp i bolaget Medley AB.
Med anledning av planerad renovering av badet tecknades flera tilläggsavtal med Medley AB
angående avtalstidens längd. Enligt det senaste tillägget, tecknat 2019, är parterna eniga om
att avtalet gäller t.o.m. 2020-12-31. Ytterligare förlängning är inte möjlig enligt reglerna i
LOU.
En diskussion har förts inom Kultur- och fritidsnämnden avseende ny upphandling eller att ta
tillbaka driften i kommunal regi.
Sakkunnig tjänsteman har tolkat diskussion så att en ny upphandling ska inledas.
Beställarkontoret vill därför ha Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att tillsammans med
Upphandlingsenheten inleda ny upphandling så att en ny entreprenör finns klar då
nuvarande avtal löper ut per sista december 2020.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att hållas informerad om hur upphandlingen fortlöper.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge Beställarkontoret i uppdrag att tillsammans med Upphandlingsenheten inleda
upphandling av driften av Hjortensbergsbadet från och med 2021-01-01
Expedieras till
Upphandlingsenheten
Beställarkontoret
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Uppdrag att inleda upphandling av drifften av Hjortensbergsbadet
(KFN19/28:1)

5. Riktlinjer Kultur- och fritidsnämndens stipendier (KFN19/29)
Ärendet i korthet
Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämnden stipendier skall enligt föreskrifterna aktualitetsprövas i
samband med ny mandatperiod. En sådan prövning är genomförd och kultur- och
fritidsnämnden föreslås att anta en reviderad riktlinje.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslag till riktlinjer, i enlighet med förslag i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 201905-22
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Kultur- och
fritidsnämnden
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Riktlinjer Kultur- och fritidsnämndens stipendier (KFN19/29:1)
 Förslag: Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stipendier (KFN19/29:3)

6. Riktlinjer för föreningsbidrag (KFN19/30)
Ärendet i korthet
Riktlinjer för föreningsbidrag KFN17/42 och riktlinjer för tillfälliga föreningsbidrag KFN15/69
skall aktualitetsprövas i samband med ny mandatperiod. Dessa båda dokument har efter
gemensam prövning arbetats ihop till en gemensam riktlinje.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslag till riktlinjer för föreningsbidrag, i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse,
daterad 2019-05-22
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Nyköpings Arenor
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Riktlinjer för föreningsbidrag (KFN19/30:1)
 Förslag: Riktlinjer för föreningsbidrag (KFN19/30:2)

7. Ekonomisk uppföljning per maj med helårsprognos (KFN19/2)
Ärendet i korthet
Handlingar i ärendet distribueras separat.

8. 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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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsanmälningar KFN 2019-06-05 (763302)

9. 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 2019-06-05 (763301)
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Ärende 3
Med hedrande av Ulf Peder Olrogs minne i Nyköping, fördelning
av överskott
(KFN08/33)
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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden
Per Lithammer

Dnr
KFN08/33

Datum 2019-05-22

Kultur- och fritidsnämnden

Med hedrande av Ulf Peder Olrogs minne i Nyköping, fördelning
av överskott
Ärendet i korthet
100-årsjubileum och utdelning av stipendium till minne av Ulf Peder Olrog har
genomförts. Enligt tidigare beslut är detta sista gången stipendiet delas ut och en
behållning finns att nu att fördela. Tillsammans med Rotaryklubbarna har förslag till
fördelning utarbetats.

Fördjupad beskrivning
Till hedrande av Ulf Peder Olrogs minne och livsgärning beslutade Nyköpings
kommun och Rotaryklubbarna i Nyköping 1996 att inrätta ett årligt stipendium att
utdelas till förtjänstfull person eller organisation. Stipendiet har nu utdelats sedan
1997 men med uppehåll mellan 2014 och 2018, detta med anledning av en
avsiktsförklaring parterna emellan i vilken man enats om att 2019 skulle bli sista
gången stipendiet delades ut. 2019 genomfördes en 100-årsjubileumsföreställning
och stipendium delades ut. Avsikten var att den behållning som fanns till förfogande
skulle nyttjas i sin helhet till stipendiet och arrangemanget samt ett minnesmärke
som nu är uppfört vid Behmbron. Jubileumsföreställningen blev mycket lyckad med
ett fullsatt Culturum, vilket resulterade i ett överskott som nu förslås att fördelas
mellan parterna. Samtal har förts mellan kommunen och Rotaryklubbarna i
Nyköping och man har enats om ett förslag i vilket Rotaryklubbarna erhåller 2/3delar av behållningen och att en tredjedel ges till Kulturskolans Stöd Och
FöräldraFörening, STOFF för att användas i Olrogs anda. Rotaryklubbarna kommer
sedan att skänka dessa medel till ett antal välgörenhetsprojekt inom Rotarys
organisation.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fördela behållning på Olrogkontot med tvåtredjedelar till Rotaryklubbarna och en
tredjedel till Kulturskolans Stöd Och FöräldraFörening, STOFF.
Per Lithammer
Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155248369
per.lithammer@nykoping.se
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Dnr KFN08/33

Sakkunnig Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Kulturskolans Stöd Och FöräldraFörening, STOFF
Rotaryklubbarna i Nyköping
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Ärende 4
Uppdrag att inleda upphandling av driften av Hjortensbergsbadet
(KFN19/28)
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Tjänsteskrivelse
Nämndansvarig tjänsteman
Solweig Eriksson Kurg

Dnr
KFN19/28

Datum 2019-05-22

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag att inleda upphandling av driften av Hjortensbergsbadet
Ärendet i korthet
Nyköpings kommun beslutade genom Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-25 § 62
att teckna avtal om tjänstekoncession om drift av Hjortensbergsbadet efter
genomförd upphandling. Avtal tecknades med dåvarande Friskvårdsbolaget. Genom
fusion gick Friskvårdsbolaget upp i bolaget Medley AB.
Med anledning av planerad renovering av badet tecknades flera tilläggsavtal med
Medley AB angående avtalstidens längd. Enligt det senaste tillägget, tecknat 2019,
är parterna eniga om att avtalet gäller t.o.m. 2020-12-31. Ytterligare förlängning är
inte möjlig enligt reglerna i LOU.
En diskussion har förts inom Kultur- och fritidsnämnden avseende ny upphandling
eller att ta tillbaka driften i kommunal regi.
Sakkunnig tjänsteman har tolkat diskussion så att en ny upphandling ska inledas.
Beställarkontoret vill därför ha Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att tillsammans
med Upphandlingsenheten inleda ny upphandling så att en ny entreprenör finns klar
då nuvarande avtal löper ut per sista december 2020.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att hållas informerad om hur upphandlingen
fortlöper.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge Beställarkontoret i uppdrag att tillsammans med Upphandlingsenheten inleda
upphandling av driften av Hjortensbergsbadet från och med 2021-01-01

Solweig Ericsson-Kurg

Per Lithammer

Tf Chef Beställarkontoret

Sakkunnig tjänstemanKultur och fritid

Postadress
Nyköpings kommun
Nämndansvarig tjänsteman
611 83 NYKÖPING

Besöksadress

Tfn
solweig.eriksson.kurg@nykoping.se
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Dnr KFN19/28

Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten
Beställarkontoret
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Ärende 5
Riktlinjer Kultur- och fritidsnämndens stipendier
(KFN19/29)
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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden
Per Lithammer

Dnr
KFN19/29

Datum 2019-05-22

Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer Kultur- och fritidsnämndens stipendier
Ärendet i korthet
Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämnden stipendier skall enligt föreskrifterna
aktualitetsprövas i samband med ny mandatperiod. En sådan prövning är
genomförd och kultur- och fritidsnämnden föreslås att anta en reviderad riktlinje.

Fördjupad beskrivning
Ett antal mindre justeringar och förtydliganden redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse.
Ändringarna markerade är med gul text.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslag till riktlinjer, i enlighet med förslag i bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2019-05-22
Per Lithammer
sakkunnig Kultur o ch fritid

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155248369
per.lithammer@nykoping.se
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FÖRSLAG

Dnr KFN19/29

Riktlinjer för Kultur- och
fritidsnämndens stipendier
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Sammanfattning
Dessa regler gäller de av Nyköpings kommuns stipendier inom kultur-, idrottsoch föreningslivet där medlen anvisas av Kultur- och fritidsnämnden (KFN).
Reglerna är en nedbrytning av kommunens kulturpolitiska policy. Stipendierna
utdelas en gång per år och utgör belöning för, alternativt uppmuntran till,
insatser inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i kommunen.

1 Inledning
Dessa regler gäller de av Nyköpings kommuns stipendier inom kultur-, idrottsoch föreningslivet där medlen anvisas av KFN 1. Reglerna ersätter
Bestämmelser för Nyköpings kommuns kultur- och uppmuntringsstipendier
(KK05/190), Bestämmelser för Nyköpings kommuns stipendium för
förtjänstfulla insatser i föreningslivet (KK05/191) och Bestämmelser för
Nyköpings kommuns pris till ”Årets idrottsprestation” (KK07/238) samt
Regelverk för Nyköpings kommuns idrottsstipendium (KK06/394).

2 Bakgrundsanalys och överväganden
Beställarkontoret har på uppdrag av KFN reviderat gällande styrdokument för
stipendier. Utgångspunkten har varit att föra samman flera relaterade
styrdokument samt att se över formuleringar.
Reglerna är en nedbrytning av kommunens kulturpolitiska policy.

3 Mål och inriktning
3.1 Övergripande mål
Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kultur- och fritidsliv (Vision 2030).
Genom samverkan med det civila samhället stöder kommunen människors
frivilliga gemensamma aktivitet och deltagande i samhällslivet (Kulturpolitisk
policy)

3.2 Inriktning och kriterier
3.2.1

Inriktning för stipendierna

KFN:s stipendier utgör belöning för, alternativt uppmuntran till, insatser inom
kultur-, idrotts- och föreningslivet.

Gert Fredrikssonstipendiet baseras inte på medel som anvisas av KFN, och
omfattas därför inte av dessa regler.
1
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3.2.2

Kriterier för stipendierna

Stipendierna utdelas en gång per år inom ramen för de belopp som KFN
anvisar.
KFN utser för varje mandatperiod en stipendiejury avseende förenings- och
kulturstipendier samt årets idrottsprestation. Förutom specifika uppgifter för de
olika stipendiekategorierna (se nedan), har nämnden till juryn delegerat beslut
som rör offentliggörande av stipendiater och stipendieutdelning2.
Södermanlands Nyheter inbjuds att utse representant till stipendiejuryn.
Ett stipendium kan tilldelas samma mottagare mer än en gång. Eventuell skatt
på utdelat stipendium betalas av mottagaren.
3.2.3

Särskilda kriterier för stipendier för ”Årets idrottsprestation”

Två stipendier utdelas för årets bästa idrottsprestationer. Det ena stipendiet
tilldelas en enskild idrottare eller ledare, och det andra tilldelas ett lag i
kommunen, nedan kallade mottagarna.
För att kunna komma ifråga för stipendiet ska mottagarna verka, eller ha
verkat, inom en förening som formellt är berättigad till föreningsstöd enligt
kommunens regler.
För att få fram de vinnande mottagarna ska årligen ett allmänt nomineringsoch omröstningsförfarande bland invånarna i Nyköpings kommun genomföras
i samverkan med Södermanlands Nyheter. KFN:s stipendiejury har rätt att
nominera egna kandidater till omröstningen. Invånarna föreslår/röstar på de
mottagare som de anser ska få stipendierna. De nominerade som får flest
röster tilldelas stipendierna.
Om oklarhet uppkommer om vilka mottagare som ska tilldelas priset, ska
KFN:s stipendiejury avgöra frågan. Juryn får även för visst år besluta att
stipendium inte ska utdelas om tillräckligt kvalificerade mottagare inte bedöms
finnas. Priset kan också uppdelas på fler än två föreslagna mottagare.
3.2.4

Särskilda kriterier för ”Nyköpings kommuns idrottsstipendium”

Ändamål
Stipendier tilldelas föreningar för prestationer utförda av medlemmar i
föreningar som är verksamma i Nyköpings kommun. Resultaten ska ha gjorts i
samband med deltagande i olympiska spel, världsmästerskap, europeiska
mästerskap och svenska mästerskap.
Lägsta ålder för att erhålla stipendiet är 13 år.

2

Undantag för Nyköpings kommuns idrottsstipendium, som inte hanteras av juryn.
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Bidrag
Nivå 1

OS

Guldmedalj 12 000 kr
Silvermedalj 6 000 kr
Bronsmedalj 3 000 kr

Nivå 2

VM

Guldmedalj 10 000 kr
Silvermedalj 5 000 kr
Bronsmedalj 3 000 kr

Nivå 3

EM

Guldmedalj 7000 kr
Silvermedalj 4 000 kr
Bronsmedalj 2 500 kr

Nivå 4

SM

Guldmedalj 3 000 kr

Stipendiet utdelas till medaljörernas förening som tillsammans med
medaljörerna bestämmer hur pengarna skall användas.
Varje stipendiat tilldelas max ett stipendium per nivå och år. En stipendiat kan
vara en person eller ett lag. Ett minnespris delas ut till varje medaljör.
Ansökan
Ansökan om stipendium skall göras till Nyköpings Arenor av respektive
förening senast under januari månad för föregående års prestation
3.2.5

Särskilda kriterier för förenings- och kulturstipendier

Gemensamma kriterier
KFN har till stipendiejuryn delegerat beslut om stipendier för insatser inom
förenings- och kulturlivet.
Förslag på mottagare av stipendierna ska lämnas till Nyköpings kommun.
Förslagsställare kan även vara person som ansöker om stipendium för egen
räkning. KFN:s stipendiejury har rätt att nominera egna kandidater till
omröstningen
Särskilda kriterier för stipendier för insatser i föreningslivet
KFN:s stipendier för insatser i föreningslivet är avsett att utgöra en belöning
för förtjänstfulla ideella insatser till en (1) man och en (1) kvinna.

Page 19 of 38

6/7

Mottagarna av stipendierna ska vara födda eller bosatta i Nyköpings kommun.
Personerna ska verka, eller ha verkat, inom förening som är bidragsberättigad
i enlighet med KFN:s riktlinjer för föreningsbidrag.
Särskilda kriterier för kulturstipendier
Kulturstipendier kan tilldelas enskilda personer, grupper eller juridiska
personer. Mottagare av kulturstipendium ska vara född eller bosatt i
Nyköpings kommun, eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Om det
rör juridisk person så ska den ha sitt säte i kommunen. KFN:s stipendiejury
har rätt att nominera egna kandidater till omröstningen
KFN delar årligen ut två typer av kulturstipendier:
a. Ett (1) Kulturstipendium, som är avsett att utgöra en belöning för gjorda
insatser inom kulturella områden3, samt
b. Två (2) Uppmuntringsstipendier, som är avsedda att utgöra stöd till
utveckling och vidareutbildning inom kulturella områden.

4 Reglernas genomförande
4.1 Viktigaste samarbetspartners och samarbetsformer för
genomförandet
KFN samarbetar med Södermanlands Nyheter i stipendiehanteringen. Den
viktigaste samarbetsformen är överläggningar i stipendiejuryn, där även
Södermanlands Nyheter är representerad.

4.2 Resurser för genomförandet
Finansieringen av stipendierna sker inom budgetram.

4.3 Arbetsmetoder och arbetsformer
Administrationen kring stipendierna sköts av sakkunnig Kultur- och
fritidsnämnden, med undantag för Nyköpings kommuns idrottsstipendium,
som hanteras av Nyköpings Arenor.

Med kulturella områden menas t ex litteratur, konst, konsthantverk, musik, sång,
teater, film, fotokonst, dans, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och
kulturminnesvård.
3
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5 Revidering av riktlinjerna
Detta dokument aktualitetsprövas av Kultur- och fritidsnämnden i samband
med ny mandatperiod samt i övrigt vid behov.
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Ärende 6
Riktlinjer för föreningsbidrag
(KFN19/30)
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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden
Per Lithammer

Dnr
KFN19/30

Datum 2019-05-22

Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag
Ärendet i korthet
Riktlinjer för föreningsbidrag KFN17/42 och riktlinjer för tillfälliga föreningsbidrag
KFN15/69 skall aktualitetsprövas i samband med ny mandatperiod. Dessa båda
dokument har efter gemensam prövning arbetats ihop till en gemensam riktlinje.

Fördjupad beskrivning
I bilaga till tjänsteskrivelse redovisas förslag till ny riktlinje. Gulmarkerad text
redovisar ny text och rödmarkerad redovisar text som föreslås tas bort. I huvudsak
är det mindre justeringar i form av förtydligande som föreslås. Att sammanföra de
båda tidigare dokumenten till ett gemensamt föreslogs vid föregående revidering. I
bilagt förslag är nu de båda riktlinjerna sammanförda till en gemensam riktlinje. .
Riktlinjen ersätter Riktlinje för föreningsbidrag Nyköpings kommun KFN17/42 samt
riktlinje för kultur- och fritidsnämndens tillfälliga föreningsbidrag KFN15/69.
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Sammanfattning
Denna riktlinje gäller föreningsbidrag i Nyköpings kommun, exklusive bidrag till
studieförbund. Den är en nedbrytning av kommunens kulturpolitiska policy.
Ekonomiskt stöd kan utgå till föreningar som bedriver fritidsverksamhet riktad
till barn och ungdomar, kulturverksamhet, verksamhet som tillgodoser
betydelsefulla sociala ändamål, uthyrning av samlingslokaler,
pensionärsverksamhet samt handikappverksamhet. Hanteringen av
föreningsbidragen sköts av Nyköpings Arenor samt Beställarkontoret.
Finansieringen av bidragen sker inom ram.

1 Inledning
Denna riktlinje för Kultur- och fritidsnämnden (KFN) gäller föreningsbidrag i
Nyköpings kommun, exklusive bidrag till studieförbund. Riktlinjen ersätter
Riktlinje för föreningsbidrag Nyköpings kommun KFN17/42 samt riktlinje för
kultur- och fritidsnämndens tillfälliga föreningsbidrag KFN15/69.

2 Bakgrundsanalys och överväganden
På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden har nämndansvarig tjänsteman
reviderat riktlinjerna för föreningsbidrag i Nyköpings kommun. Utgångspunkten
har varit att i möjligaste mån föra samman flera relaterade styrdokument samt
göra texten både kortare och tydligare. Reglerna för bidrag till studieförbund
skiljer sig på väsentliga punkter från övrigt föreningsstöd och kommer därför
även fortsättningsvis att vara separata.
Riktlinjen är en nedbrytning av Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun
(KK12/452).

3 Mål och inriktning
3.1 Övergripande mål
De övergripande målen är:
Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kultur- och fritidsliv (Vision 2030).
Kommunen stöder föreningar och organisationer för den samhällsnytta de
medverkar till. Föreningarnas många insatser kompletterar kommunens
verksamhet. Föreningarna i Nyköping ska erbjudas generösa villkor vid
nyttjande av kommunens lokaler (Kulturpolitisk policy).
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3.2 Inriktning och mål
3.2.1

Delområde

Föreningsbidragen i Nyköpings kommun ska:
- främja föreningslivets mångfald i hela kommunen
- främja föreningars friskvårdsinsatser
- stimulera föreningar till ett aktivt arbete för ökad jämställdhet samt
förbättrad integrationi
- stimulera föreningar att aktivt arbeta för en hållbar miljö
- stimulera föreningars arbete att åstadkomma drogfria miljöer för barn och
ungdomar
- stimulera föreningar som baserar sin verksamhet på en social inriktning
- stimulera föreningars driftsansvar för verksamheter och
lokaler/anläggningar
3.2.2

Allmänna kriterier för bidragsberättigade föreningar

Ekonomiskt stöd för verksamheten kan utgå till föreningar som bedriver:
I. fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar t.o.m. det år då de fyller
20 år
II. kulturverksamhet
III. verksamhet som tillgodoser betydelsefulla sociala ändamål
IV.uthyrning av samlingslokaler
V. pensionärsverksamhet
VI. handikappverksamhet.
Ekonomiskt stöd till ovanstående kategorier av föreningar utgår endast till
föreningar som uppfyller nedanstående kriterier:
- föreningen ska vara en ideell förening
- föreningen ska ha ett organisationsnummer tilldelat av Skatteverket
- föreningen ska vara partipolitiskt obunden
- föreningen ska vara registrerad i kommunen
- föreningen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunenii
- föreningen ska vara öppen för medlemskap för kommunens invånareiii
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- föreningen ska ha antagit stadgar som antingen godkänts av kommunen
eller av en väletablerad riksorganisation som arbetar öppet och
demokratiskt
- föreningen ska ha varit verksam i minst sex månader innan beslut om
ordinarie kommunalt bidrag kan skeiv
- föreningen ska föra ett aktuellt medlemsregister
- föreningen ska ha minst 20 medlemmarv
- huvuddelen av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom
kommunenvi
- föreningen ska från sina medlemmar motta en medlemsavgift på minst 50
kr per medlem och år
- föreningen ska bedriva en regelbunden verksamhet
- föreningen ska ha en långsiktig plan för hur man vill utveckla sin
verksamhet
- föreningen ska arbeta med kvalitetssäkring enligt kommunens anvisningar
- föreningen ska följa de kriterier för återrapportering som framgår av avsnitt
5.1.
- Idrottsföreningar skall vara vaccinerade mot doping för att erhålla
föreningsbidrag
Föreningar som huvudsakligen utgör stödföreningar, supporterklubbar eller
liknande är normalt inte berättigade till bidrag.
Föreningsbidrag utgår ej till religiös verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden kan i undantagsfall besluta om att godkänna en
förening som bidragsberättigad trots att den inte uppfyller kraven för
föreningsstöd. Föreningen ska då ha mycket starka skäl för att den inte klarar
av att uppfylla delar i det ordinarie regelverket.
3.2.3 Särskilda kriterier för föreningar med verksamhet riktad till barn
och ungdomar
Förutom vad som anges i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2, gäller för föreningar som
bedriver fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar t.o.m. det år då de
fyller 20 år följande specifika kriterier för mottagande av ekonomiskt stöd:
- föreningen ska redovisa hur många medlemmar som är i bidragsberättigad
ålder
- föreningen ska dokumentera genomförda aktiviteter samt registrera
närvaro vid aktiviteterna.
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3.2.4 Särskilda kriterier för föreningar med samlingslokaler
Förutom vad som anges i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2, gäller följande specifika
kriterier för ekonomiskt stöd till föreningar för hållande av samlingslokaler:
Bidrag till föreningar för hållande av samlingslokaler kan utgå som driftbidrag
eller investeringsbidrag. I huvudsak är det föreningar eller organisationer
tillhörande följande verksamhetsområden som kan få bidrag:
- Nykterhetsrörelsen
- Folkets Hus och Folkets Park föreningar
- Bygdegårdar
- Hembygdsföreningar
- Alliansföreningar
Föreningar som tillhör förvarsmakten eller är verksamma inom privata företag
och offentlig sektor får inte bidrag för hållande av samlingslokal.
Driftbidrag:
Driftbidrag lämnas till samlingslokalhållande föreningar avseende
lokalkostnader med högst 50 % av kostnaden. Långsiktigt bör föreningens
egenfinansiering öka.
Investeringsbidrag:
Vid större investeringar i form av restaurering, om- eller nybyggnad av
samlingslokaler kan Boverket ge bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden
under förutsättning att kommunen står för 30 % och föreningen för
återstående 20 %.
Under förutsättning att Boverket lämnar bidrag enligt ovan kan KFN bidra med
30 % om budgeten så medger.

4.2.1

Tillfälliga föreningsbidrag

De tillfälliga föreningsbidragen i Nyköpings kommun ska möjliggöra att
föreningslivet kan få bidrag för temporär verksamhet, eller för att täcka de
förluster som kan uppkomma i samband med publika arrangemang eller andra
uppkomna situationer. Vid fördelningen av det tillfälliga ekonomiska stödet ska
särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar t.o.m.
det år de fyller 20.
För att vara kvalificerade till att få tillfälliga föreningsbidrag bidrag ska
föreningen uppfylla övriga kriterier som stadgas i denna riktlinje.
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Särskild inriktning för arrangemangsbidrag

Förutom vad som anges i avsnitt 3.2.1, gäller följande inriktning för
arrangemangsbidragen. Endast publika, offentliga arrangemang är
bidragsberättigade. De tillfälliga arrangemangsbidragen ska möjliggöra att
föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den
eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta
stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
4.2.3

Särskild inriktning för bidrag till sommarlovsaktiviteter

Förutom vad som anges i avsnitt 3.2.1, gäller följande inriktning för
sommarlovsaktiviteter. Bidrag kan ges för att stimulera föreningars
anordnande av sommarlovsaktiviteter. Vid fördelningen av stödet ska särskild
prioritet ges till aktiviteter av kollokaraktär som löper under flera dagar med
minst några timmar per dag, och som riktar sig till allmänheten.
4.2.4

Särskild inriktning för bidrag till övriga tillfälliga behov

Förutom vad som anges i avsnitt 3.2.1, gäller följande inriktning för bidrag till
övriga tillfälliga behov. Kommunen kan i vissa situationer ge tillfälliga bidrag
för att täcka andra behov än de som har att göra med arrangemang eller
sommarlovsaktiviteter. Det kan gälla situationer som uppkommer utöver
föreningens gällande verksamhetsplan, och som medför merkostnader som
föreningen inte klarar att täcka.
Behov som påverkar föreningens förutsättningar att på lång sikt bedriva
verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördelningen än kortsiktiga behov.
Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom
ramen för det ordinarie föreningsstödet.

5 Riktlinjens genomförande
5.1 Viktigaste samarbetspartners och samarbetsformer för
genomförandet
5.1 Nämndens viktigaste samarbetspartner är berörda föreningar och
Nyköpings Arenor

5.2

Resurser för genomförandet

5.2 Underlag och förslag till föreningsbidrag sammanställs av Nyköpings
Arenor och beställarkontoret och läggs fram till nämnden för beslut.
Nämndens föreningsutskott genomför årligen dialog och uppföljningsmöten
med föreningar vilka erhållit över 300.000 kronor. Övrig hantering av
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föreningsbidragen görs av Nyköpings Arenor samt Beställarkontoret i löpande
verksamhet. Finansieringen av bidragen sker inom ram.

5.3

Arbetsmetoder och arbetsformer

5.3.1

Ansökan om verksamhetsbidrag

Ansökan inlämnas till året innan verksamhetsåret av föreningens styrelse på
blanketten ”Underlag för föreningsbidrag” som tillhandahålls av Nyköpings
Arenor.
För sent inkommen eller en ofullständigt ifylld ansökningshandling kan leda till
att ansökan inte behandlas. Undantag kan medges om särskilda skäl finns.
Till ansökan om ekonomiskt föreningsstöd ska bifogas:
- föreningens senaste årsmötesprotokoll
- föreningens senaste verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse
- föreningens senaste balans- och resultaträkning
- föreningens senaste revisionsberättelse
- föreningens verksamhetsplan
- i fylld ansökningsblankett
- kopia av eventuella hyreskontrakt
- redovisning hur föreningen avser att arbeta med sin kvalitetssäkring enligt
de av kommunen angivna ramarna
Förening som mottagit bidrag ska skicka in ovanstående handlingar så snart
som de färdigställts under pågående verksamhetsår.
5.3.2

Bidragsfördelning

Efter ansökan om ekonomiskt stöd beslutar nämnden, eller tjänsteman enligt
delegationsordningen. Två former av bidrag förekommer:
- verksamhetsbidrag
- lokalbidrag
Lokalbidragen kan uppgå till högst 50% av föreningens hyreskostnad för
lokalen.
Subventionerade taxor vid hyra av kommunala lokaler är inte bidragsgrundade
för föreningens ansökan om kommunalt bidrag.
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Beslut kan avse ett eller flera verksamhetsår.

Fördelning sker enligt följande principer:
- Förening med ekonomiskt anslag: skriftligt beslut lämnas angående
bidragsnivå.
- I det skriftliga beslutet ska bidragets storlek framgå och tiderna för
utbetalning.

6 Uppföljning och revidering av riktlinjen
6.1 Uppföljning av riktlinjen
6.2 Uppföljning av bidrag beviljade med stöd av riktlinjen
Den förening som mottagit bidrag är skyldig att visa föreningens räkenskaper,
protokoll och handlingar om kommunen och dess revisorer begär det.
Begränsning för nämndens granskning är att skyddet för åsiktsfrihet inte
åsidosätts.
Förening som inte genomfört planerad verksamhet kan få bidraget nedsatt.
Vid upprepad underlåtelse att genomföra planerad verksamhet som beviljats
bidrag kan KFN upphäva föreningens bidrag.
Även förekomsten av oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktigt
användande av bidragsmedel kan påverka kommande års bidrag. Oriktiga
uppgifter kan även medföra återbetalningsskyldighet för föreningen.
Om förening beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger KFN rätt att
reglera skulden innan bidrag utbetalas. Upprepad försummelse med betalning
av hyror eller avgifter till kommunen ska medföra att KFN beslutar om
avstängning från fortsatt föreningsbidrag eller vidare förhyrning av lokaler.

6.3 Revidering av riktlinjen
Detta dokument aktualitetsprövas av KFN i samband med ny mandatperiod,
samt i övrigt vid behov.

i

Varje form av diskriminering ska motverkas. Lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska främjas.
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Bedriver föreningen verksamhet såväl inom som utom kommunen ska föreningen särredovisa

den del av verksamheten som bedrivs i kommunen.
iii

Undantag kan finnas där medlemskapet i en förening av olika skäl är begränsat.

iv

Undantag gäller för de startbidrag som kan ges till nystartade föreningar som varit verksamma

i mindre än 6 månader.
v

Undantagna från dessa kriterier är ideella föreningar som får stöd för hållande av

samlingslokaler och där inga fysiska personer finns som medlemmar.
vi

Stödet från kommunen bör i huvudsak användas för de medlemmar som är bosatta inom

kommunen. Jfr även not ii.

Riktlinjer

Page 33 of 38

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden xxx

Ärende 8
Delegationsanmälningar
(KFN19/4)

Page 34 of 38

Utskriftsdatum
2019-05-27

Kultur- och fritidsnämnden
Delegationsbeslut
Pt
1.1.1

Dnr
KFN18/15:6

Handlingsrubrik
Beslut avseende investeringsbidrag, Tystberga Bygdegårdsförening

3.2.1

KFN19/4:4

2.2.1

KFN19/4:4

3.1.3

KFN19/4:5

3.1.4

KFN19/4:5

4.2

KFN19/4:5

3.1.1

KFN19/4:5

3.1.2

KFN19/4:5

3.1.3

NA18/245:5

Anmälan om delegationsbeslut: Avskrivning av biblioteksskuld på
grund av dödsfall samt beslut om att äldre konst av ringa värde
kommer att förverkas, äldre porträtt med lokal anknytning flyttas till .
Anmälan om delegationsbeslut: Avskrivning av biblioteksskuld på
grund av dödsfall samt beslut om att äldre konst av ringa värde
kommer att förverkas, äldre porträtt med lokal anknytning flyttas till .
Beslut om vidaredelegering inom Kultur- och fritidsnämndens
delegationsodrning rörande föreningsbidrag och Lotteritillstånd - till
Kultur- och fritidschef och föreningskonsulent
Beslut om vidaredelegering inom Kultur- och fritidsnämndens
delegationsodrning rörande föreningsbidrag och Lotteritillstånd - till
Kultur- och fritidschef och föreningskonsulent
Beslut om vidaredelegering inom Kultur- och fritidsnämndens
delegationsodrning rörande föreningsbidrag och Lotteritillstånd - till
Kultur- och fritidschef och föreningskonsulent
Beslut om vidaredelegering inom Kultur- och fritidsnämndens
delegationsodrning rörande föreningsbidrag och Lotteritillstånd - till
Kultur- och fritidschef och föreningskonsulent
Beslut om vidaredelegering inom Kultur- och fritidsnämndens
delegationsodrning rörande föreningsbidrag och Lotteritillstånd - till
Kultur- och fritidschef och föreningskonsulent
Beslut om startbidrag - Nyköpings Utbildning och Utvecklingsförening

3.1.1

NA19/102:6

Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019, sommardans,
workshop - NBV Öst
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Beslutande
1:e vice ordförande
Kultur- och
fritidsnämnden
Verksamhetschef Kultur
och bibliotek

Beslutsdatum
2019-04-30

Verksamhetschef Kultur
och bibliotek

2019-05-03

Näringslivschef,
Näringslivsenheten

2019-05-13

Näringslivschef,
Näringslivsenheten

2019-05-13

Näringslivschef,
Näringslivsenheten

2019-05-13

Näringslivschef,
Näringslivsenheten

2019-05-13

Näringslivschef,
Näringslivsenheten

2019-05-13

Kultur och Fritidschef

2018-11-29

Föreningskonsulent

2019-05-20

2019-05-03

3.1.4

NA19/130:4

3.1.2

NA19/141:3

3.1.2

NA19/148:2

3.1.1

NA19/151:2

3.1.4

NA19/152:2

3.1.2

NA19/153:2

3.1.2

NA19/154:2

3.1.3

NA19/155:2

3.1.4

NA19/158:2

Beslut om bidrag till sommarlovsaktivitet 2019, ABFs
Sommarlovsaktiviteter - ABF Sörmland
Beslut om arrangemangsbidrag, KörCul7 - Musikkedjan i Nyköping

Föreningskonsulent

2019-05-13

Föreningskonsulent

2019-05-13

Beslut om arrangemangsbidrag till mångkulturell sommarfest 2019 EFS Missionsförening
Beslut om bidrag till sommarlovsaktivitet 2019, TjejTank goes to
Örebro - Ung Kraft
Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019, Häng med Junis! Junis Nyköping 241 Framtiden/IOGT-NTO
Beslut om arrangemangsbidrag för föreläsning av Jens Liljestrand,
biografi om Wilhelm Moberg 29 maj - Nk-villans vänner
Beslut om arrangemangsbidrag för Trio med Bumba 8 juni - NKvillans vänner
Beslut om bidrag till inköp av utomhusgolv till Pickelball mm Nyköpings Korpen
Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019,
Beachvolleybollskola - Nyköpings Beachvolleybollklubb

Föreningskonsulent

2019-05-13

Föreningskonsulent

2019-05-14

Föreningskonsulent

2019-05-20

Föreningskonsulent

2019-05-21

Föreningskonsulent

2019-05-21

Föreningskonsulent

2019-05-20

Föreningskonsulent

2019-05-20
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Utskriftsdatum
2019-05-27

Kultur- och
fritidsnämnden
Anmälningar
Nr
1

Från
Södermanlands
hembygdsförbund

Handlingsrubrik
Skrivelse avseende vikten av att engagera hembygdsföreningarna, för att tillvarata
deras kunskap för hembygdens utveckling

Dnr
KFN19/17:1

2

SPF Seniorerna OppebyHarg

Skrivelse om behov av samlingslokal för det lokala föreningslivet i Oppeby-Harg

KFN19/26:1

3

Eva Rydén

Tillägg av ID, till anmälan om delegationsbeslut KOB19/50 (kopia)

KOB19/50:2

4

Skrivelse avseende att det saknas en skatehall i Nyköping

KFN19/27:1

5

Svar på skrivelse avseende att det saknas en skatehall i Nyköping

KFN19/27:2

6

Beställarkontoret

Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget KFN18/54:7
2019

7

Beställarkontoret

Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget KFN18/55:5
2019
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