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Revidering av konstpolicy för Nyköpings kommun 

 

Konstpolicyn föreskriver att den skall aktualitetsprövas och revideras i 

samband med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och 

arbetssätt för kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Ett reviderat 

förslag har framtagits med endast smärre ändringar. I bilaga till 

tjänsteskrivelse markeras ändringarna med gul text. 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta ”Konstpolicy för Nyköpings kommun”, i enlighet med bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 

att dokumentet börjar gälla från och med 2020-01-01 
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Revidering av konstpolicy för Nyköpings kommun 

Ärendet i korthet 

Konstpolicyn föreskriver att den skall aktualitetsprövas och revideras i samband 

med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och arbetssätt för 

kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Ett reviderat förslag har framtagits 

med endast smärre ändringar. I bilaga till tjänsteskrivelse markeras ändringarna 

med gul text. 

Förslag 

Förslaget till konstpolicy fastställer att Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för all 

offentlig konst i kommunen, i samverkan med framför allt kommunstyrelsen och 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

I verksamhetsbeställningar med divisionerna Barn utbildning kultur samt Tekniska 

divisionen beskriver Kultur- och fritidsnämnden uppdrag gällande inköp av konst, 

skötsel av konstverk mm. Konstpolicyn omfattar platsbunden konst på kommunens 

offentliga platser inklusive byggnader, parker cirkulationsplatser etc.  

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till ”Konstpolicy för Nyköpings kommun”, i enlighet med bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 

att Konstpolicy för Nyköpings kommun börjar gälla från och med 2020-01-01 
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Sammanfattning 

Nyköpings kommuns konstpolicy anger mål, inriktning och arbetssätt för 

kommunens arbete med konst i offentlig miljö*. Kultur- och fritidsnämnden har 

ansvaret för den offentliga konsten i kommunen.  

En bärande tanke är att satsningar på konst i offentlig miljö ska göras 

strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och 

anläggningsprojekt. Konstpolicyn omfattar även inköp samt vård av flyttbar 

konst i kommunens byggnader, s. k depositionskonst. 

1 Inledning 

Konstpolicy för Nyköpings kommun, detta dokument, ersätter Konstpolicy i 

Nyköpings kommun (Kommunfullmäktige 2016-02-09) Skötsel av 

byggnadsanknutna konstverk och lån ur kommunens konstsamling samt 

rutiner för konstnärlig utsmyckning i kommunal byggnation styrs av dokument 

som upprättats av division Barn Utbildning Kultur för eget bruk. 

Konstpolicyn gäller tills vidare och aktualitetsprövas varje ny mandatsperiod. 

2 Syfte 

2.1 Politiska utgångspunkter 

Investeringar i offentlig konst ska göras strategiskt och integrerat med övriga 

aspekter av byggnads- och anläggningsprojekt, när de sammanfaller med 

sådana projekt. Konstverk uppförs även i färdigbyggd miljö och på naturmark. 

Depositionskonst lånas ut till arbetsplatser i kommunen.  

De politiska intentionerna med kommunens konstpolicy är: 

• Nyköpings invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag – i 

stadskärnan, i alla stadsdelar och kommunens mindre tätorter. 

• Offentlig konst ska förankras i historiska miljöer i Nyköping, förstärka 

befintliga skönhetsvärden och skapa nya, accentuera och förändra 

karaktärer i stadsrummet samt i övrigt bidra till gestaltningen av offentlig 

miljö i kommunen.  

• Kommunens konst ska skapa trivsel och gemenskap för egen personal, 

brukare och besökare i kommunal verksamhet. 

• Konst i det offentliga rummet ska medverka till att skapa mötesplatser 

samt platser för kontemplation, reflektion och diskussion. 

* Med konst i offentlig miljö eller offentlig konst avses i detta dokument konst som ägs av Nyköpings 

kommun. 
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• Offentlig konst ska vara av hög kvalitet och kunna sticka ut för att 

överraska och förhöja upplevelsen av platsen. 

• Inköp av konst och utformning av konstnärlig gestaltning ska spegla 

tendenser i samtidskonsten.   

• Vid inköp och investering i offentlig konst ska jämställdhet, mångfald och 

etnicitet beaktas så att god balans uppnås. 

• Det är en bonus om konsten kan användas i vissa sammanhang, t ex som 

ett pedagogiskt eller terapeutiskt verktyg i skola och omsorg. 

• När det är möjligt ska konstnärlig gestaltning kunna utformas under 

deltagande av berörda brukare, boende etc. 

• Den offentliga konsten ska sträva efter helhet och balans mellan olika stilar 

och uttryck.  

• Den offentliga konsten ska kommuniceras med kommuninvånarna genom 

dialog och informationsinsatser. 

2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer 

Konstpolicyn bygger på Vision 2030 och Kulturpolitisk policy för Nyköpings 

kommun samt tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Riktlinjer för 

gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och 

övriga strategiska platser  

Nyköping har unika skönhetsvärden som är beroende av väl bevarade 

historiska inslag i bebyggelse, stadsplan och landsbygdsmiljöer. Stadskärnan 

intill Nyköpingsån, Nyköpingshus vid åmynningen och de mindre tätorterna 

inbäddade i det sörmländska kulturlandskapet är några exempel på detta.  

Kultur, och inte minst konst, är en väsentlig markör av både tradition och 

förnyelse. Den offentliga konsten förbinder nuet med historien, speglar sin 

samtid och pekar mot framtiden 

Nyköping är en modern och växande kommun med de många utmaningar det 

innebär. Ny bebyggelse och annan omgestaltning av kommunen skapar nya 

siluetter, vyer, orienteringspunkter, funktioner och flöden i kommuninvånarnas 

vardag. 

Väl utförd konstnärlig gestaltning kan bli ett igenkänningsmärke och emblem 

för ett torg, en park, en byggnad eller ett bostadsområde. Olika formelement, t 

ex skulptur och arkitektur, samverkar med rumsliga element som gator, torg 

och byggnader till att skapa, eller förstärka, en plats karaktär.  
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Mer övergripande gestaltningsidéer sätter enskilda projekt i ett större 

sammanhang, där politiska intentioner kommer till uttryck.  Idéerna kan 

beskrivas i program och anvisningar för gestaltningsuppdragen. 

2.3 Målgrupp 

Den offentliga konsten ska kunna upplevas av invånare i hela kommunen 

liksom av personal, brukare och besökare i kommunal verksamhet. Besökare 

utifrån ska uppleva att den offentliga konsten lyfter fram Nyköpings kvaliteter 

och särart som kommun. 

2.4 Övergripande mål 

”Nyköping erbjuder livskvalitet och trivsamma boendemiljöer, välutbyggd 

samhällservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter” (Vision 2030) 

”Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk och ger människan redskap att 

bättre förstå sig själv och andra … Konst och andra kulturella inslag bidrar till 

upplevelsen av staden som plats och levande gemenskap” (Kulturpolitisk 

policy för Nyköpings kommun). 

2.5 Inriktning och berörda verksamhetsområden 

Berörda delar av kommunen är kommunstyrelsen, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, division Barn Utbildning Kultur samt Tekniska 

divisionen. 

3 Genomförande 

3.1 Metoder och ansatser 

Genomförandet av konstpolicyn är beroende av ett fungerande samarbete 

mellan berörda delar av kommunorganisationen. 

3.2 Samarbetsformer och samarbetspartners 

Kultur- och fritidsnämndens viktigaste samarbetspartners rörande offentlig 

konst är kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, division 

Barn Utbildning Kultur samt Tekniska divisionen.  

3.3 Nedbrytning i riktlinjer  

Policyn bryts inte ner i riktlinjer men kompletteras av rutiner för konstnärliga 

gestaltningsuppdrag upprättade av division Barn Utbildning Kultur. Rutinerna 

beskriver ansvarsfördelning och tillvägagångssätt inom enheten Kultur och 

fritid, liksom samverkan med andra berörda parter.  
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4 Roll och ansvarsfördelning 

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för all kommunalt ägd konst. Kultur- 

och fritidsnämnden beskriver i sin budget:  

• prioriteringar, mål och inriktning för aktuella gestaltningsuppdrag samt 

• anvisar medel till köp av depositionskonst och vård och skötsel av 

kommunens konstsamling inkl registret över samtliga kommunägda 

konstnärliga verk. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar i verksamhetsbeställningar åt divisionerna 

Barn Utbildning Kultur och Tekniska Divisionen att utföra uppdragen.  

Investeringsmedel till konstnärlig gestaltning avsätts av Kommunfullmäktige i 

budget med minst 1 miljon kr per år. Konstnärlig gestaltning kan omfatta 

offentliga byggnader och allmänna platser så som gator, torg, parker och 

cirkulationsplatser.  

Medlen finns hos kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden äskar medel 

till enskilda projekt och fördelar dem därefter till utförande division/enhet. 

5 Uppföljning och utvärdering 

5.1 Uppföljningsansvar 

Barn Utbildning Kultur redovisar fortlöpande beslut och genomförande av 

konstnärliga gestaltningsuppdrag, liksom inköp av depositionskonst, enligt 

gällande delegationsordning för Kultur-och fritidsnämnden. Kultur- och 

fritidsnämnden följer upp genomförda uppdrag och konstinköp i 

årsredovisningen. 

5.2 Revidering av styrdokument 

Konstpolicyn aktualitetsprövas året efter kommunalval. 
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Revidering av Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun 

 

Kulturpolitisk policy föreskriver att den ska aktualitetsprövas och revideras i 

samband med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och 

arbetssätt. Kulturpolitisk policy är ett styrdokument som ska tydliggöra 

kommunens kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell 

verksamhet i Nyköpings kommun. Den kulturpolitiska policyn är ett paraply 

över de mer operativa dokument som styr den kommunala verksamhetens 

olika delar. Ansvarig politisk instans bryter ner policyn i riktlinjer, mål och 

anvisningar för uppföljning inom respektive verksamhetsområde.  

 

Ett reviderat förslag har framlagts där ändringarna markerats med gul text.  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut  

Kommunfullmäktiga beslutar  

 

att anta ”Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun”, i enlighet med bilaga 

till tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 

att dokumentet börjar gälla från och med 2020-01-01 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Revidering av Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun 

Ärendet i korthet 

Kulturpolitisk policy föreskriver att den ska aktualitetsprövas och revideras i 

samband med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och 

arbetssätt. Kulturpolitisk policy är ett styrdokument som ska tydliggöra kommunens 

kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell verksamhet i Nyköpings 

kommun. Den kulturpolitiska policyn är ett paraply över de mer operativa dokument 

som styr den kommunala verksamhetens olika delar. Ansvarig politisk instans bryter 

ner policyn i riktlinjer, mål och anvisningar för uppföljning inom respektive 

verksamhetsområde.  

Policyn håller ihop och pekar ut riktningen för all kulturell verksamhet som bedrivs i 

kommunen. Ett reviderat förslag har framlagts.   

Fördjupad beskrivning 

I bilaga till tjänsteskrivelse markeras ändringarna med gul text. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut  

 

Kommunfullmäktiga beslutar  

att anta förslag till ”Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun”, i enlighet med 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 

att förslaget till Kulturpolitisk policy börjar gälla från och med 2020-01-01 

 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
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1 Inledning 

Kulturpolicyn aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, 

kalenderåret efter kommunalval. Den kulturpolitiska policyn för Nyköpings 

kommun gäller fr om 2019-xx-xx  

 

Syfte 

Kulturpolitisk policy är ett styrdokument, som ska tydliggöra kommunens 

kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell verksamhet i 

kommunal regi samt av kulturverksamhet i regi av civilsamhällets föreningar 

vilka erhåller kommunalt stöd. 

2 Utgångspunkter och principer 

2.1 Politiska utgångspunkter 

Den kulturpolitiska policyn är ett paraply över de mer operativa dokument som 
styr den kommunala verksamhetens olika delar. Ansvarig politisk instans 
bryter ner policyn i riktlinjer, mål och anvisningar för uppföljning inom 
respektive verksamhetsområde.  
 
Policyn håller ihop och pekar ut riktningen för all kulturell verksamhet som 
bedrivs i kommunen . 

2.2 Situationsspecifika  Övriga utgångspunkter och 
principer 

Den kulturpolitiska policyn är underordnad kommunens Vision 2030 och 

kopplad till riktlinjer för nämnder och styrelser  

Bibliotekslagen (Svensk författningssamling 1996:1596) och Skollagen 

(Svensk författningssamling 2010:800 § 36) reglerar biblioteks- och 

skolbiblioteksverksamheten i kommunen. 

Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.  

3 Mål och inriktning 

3.1 Målgrupp 

Policyns målgrupp är alla invånare i Nyköpings kommun, med särskild prioritet 
för barn och ungdomar. 

3.2 Övergripande mål 

Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kulturliv och fritidsliv(Vision 2030).  

Genom ett starkt kulturliv stärks demokratin och yttrandefriheten och 

människor mår bättre. Kulturen ska stimulera känslor, fantasi och språk och 

ger människan redskap att bättre förstå sig själv och andra. Konst och andra 



Dnr KFN19/35  4/6 
 

Policy Antagen av   
 

kulturella inslag bidrar till upplevelsen av staden som plats och levande 

gemenskap. 

3.3 Inriktning och berörda verksamhetsområden 

Berörda verksamhetsområden är främst bibliotek, programverksamhet, konst 

skola, förskola (Barn- och ungdomsnänden), föreningsstöd, lokalbokning 

(Kultur- och fritidsnämnden), stadsplanering (Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden), vård och omsorg (Vård- och omsorgsnämnden). 

Tillgänglighet 

Kultur- och föreningslivet i Nyköping ska vara tillgängligt för alla. Barns och 

ungdomars rätt till kultur sätts främst. Personer med funktionsvariationer och 

äldre ska utan hinder kunna delta i kulturlivet.  - och föreningslivet. 

Valmöjlighet 

Tillgången till kulturella aktiviteter ska vara god. Utbudet ska tillfredsställa olika 

intressen. Mötet med levande kultur och möjligheter till eget skapande är 

viktigt för barns och ungdomars utveckling och ett oumbärligt inslag i förskola, 

skola och fritidsverksamhet.  

Delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration 

Kultur- och föreningslivet i Nyköping erbjuder mötesplatser som främjar 

integration och jämställdhet. Mångfalden av kulturella uttryck återspeglar 

kommunens etniska mångfald.  

Kommunen har det grundläggande ansvaret för anläggningar inom Nyköpings 

kultur- och fritidverksamhet, men ser gärna att föreningslivet engageras. och 

så långt det är möjligt tar ansvar för driften av anläggningarna. Genom 

samverkan med det civila samhället stöder kommunen människors frivilliga 

gemensamma aktivitet och deltagande i samhällslivet. 

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.  

Tillväxt 

Kultur- och föreningslivet lockar hit nya invånare och stimulerar utveckling och 

nysatsning på många områden. Nyköpings attraktiva livsmiljö, rika historia och 

kulturarv, liksom bredden av aktörer, evenemang och aktiviteter stärker 

kommunens attraktionskraft. konkurrenskraft. 
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Professionellt bemötande 

Kultur- och föreningslivet är en bred kontaktyta med kommunens invånare. 

Kommunen strävar efter hög kvalitet och gott bemötande i all verksamhet. 

Genom samtal, enkäter och organiserad dialog görs medborgarna delaktiga i 

utformningen och uppföljningen av verksamheten.  

4 Genomförande 

4.1 Metoder och ansatser 

Kulturpolitiken genomförs i största möjliga utsträckning genom samverkan – 

mellan nämnder, inom och mellan divisioner, med andra huvudmän och med 

det civila samhällets organisationer. 

4.2 Samarbetsformer och samarbetspartners 

Utanför den kommunala organisationen är föreningslivet, kommuner, Region 
Sörmland och staten förekommande samarbetspartners.  

4.3 Nedbrytning i riktlinjer  

Berörda nämnder och styrelser ansvarar för att den kulturpolitiska policyn 

bryts ner i riktlinjer för sina verksamhetsområden. 

5 Roll och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige äger dokumentet och bär det yttersta ansvaret för 

genomförandet. Berörda nämnder och styrelser ansvarar utifrån antagna 

riktlinjer för genomförande inom sina respektive områden. 

6 Uppföljning och utvärdering 

6.1 Uppföljningsansvar  

Berörda nämnder och styrelser ansvarar gentemot kommunfullmäktige för 

uppföljningen i verksamhetsrapporter och berättelser. 

6.2 Uppföljningsformer och indikatorer 

Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning i Nyköping ger 

återkoppling om kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens kulturella 

verksamhet (Nöjd Medborgarindex, NMI).  

Nämndernas och kommunfullmäktiges uppföljning sker inom ramen för 

budgetprocessen och bokslut. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

uppföljning av NMI. 
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6.3 Revidering av styrdokument  

Kulturpolicyn aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, 

kalenderåret efter kommunalval.  

Kommunfullmäktige är ansvarig för aktualitetsprövningen.  
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KFN §   Dnr KFN19/36 

 

Insatser inom idrott och integration 2019 

 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket 

avseende åtgärder inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut 

om en del av dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutar om fördelning av den återstående delen av statsbidraget för 

prioriterade åtgärder inom integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 

2019-09-11 utifrån Kommunstyrelsens beslut KK19/518.  

 

Idrotten är ett mycket gott redskap i integrationsarbetet och åtgärder för att 

utveckla och stimulera detta arbete är viktigt. Sörmlandsidrotten har 

tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden diskuterat om att kartlägga och 

dokumentera idrottsföreningarnas integrationsarbete 2019 samt idrottsstarka 

och idrottssvaga områden i Nyköping. Utifrån detta arbete avser de att lämna 

förslag på framtida åtgärder/strategier inom området idrott och integration. 

Insatsen syftar till att utveckla intresset hos fler idrottsföreningar att ta en 

aktiv roll i integrationsarbetet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Sörmlandsidrotten ersätts med 100 tkr 

för åtgärden 2019. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 100 tkr för 

integrationsåtgärden Idrott och integration under 2019, 

 

att, under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta Sörmlandsidrotten med 100 tkr för 

åtgärden i enlighet med tjänsteskrivelsen, 

 

att återrapportering av resultatet sker vid nämndens första sammanträde 

2020, samt 

 

att Kultur- och fritidsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Sörmlandsidrotten 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
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Insatser inom idrott och integration 2019 

 

Ärendet i korthet 
 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket avseende 

åtgärder inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut om en del av 

dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning 

av den återstående delen av statsbidraget för prioriterade åtgärder inom 

integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-11 utifrån 

Kommunstyrelsens beslut KK19/518.  

Idrotten är ett mycket gott redskap i integrationsarbetet och åtgärder för att utveckla 

och stimulera detta arbete är viktigt. Sörmlandsidrotten har tillsammans med Kultur- 

och fritidsnämnden diskuterat om att kartlägga och dokumentera 

idrottsföreningarnas integrationsarbete 2019 samt idrottsstarka och idrottssvaga 

områden i Nyköping. Utifrån detta arbete avser de att lämna förslag på framtida 

åtgärder/strategier inom området idrott och integration. Insatsen syftar till att 

utveckla intresset hos fler idrottsföreningar att ta en aktiv roll i integrationsarbetet. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Sörmlandsidrotten ersätts med 100 tkr för 

åtgärden 2019. 

Förslag 
Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

om 100 tkr för integrationsåtgärden Idrott och integration under 2019 

Kultur och fritidsnämnden föreslås ersätta Sörmlandsidrotten med 100 tkr för 

åtgärden 

Sörmlandsidrotten kommer om medel beviljas att; kartlägga och dokumentera 

idrottsföreningarnas pågående integrationsarbete 2019. Anordna två informations- 

och utbildningstillfällen avseende idrottens möjligheter att bidra till ett gott 

integrationsarbete. Besöka/träffa föreningar i syfte att stimulera dem att delta i 

integrationsarbetet. Dokumentera ”goda exempel” och redovisa idrottsstarka och 

idrottssvaga område i Nyköpings kommun samt lämna förslag på framtida åtgärder 

och strategier. Återrapportering av åtgärden skall ske vid nämndens första 
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sammanträde 2020. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sedan resultatet till 

Kompentens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att hos kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 100 tkr för 

integrationsåtgärden Idrott och integration under 2019 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta Sörmlandsidrotten med 100 tkr för åtgärden i 

enlighet med tjänsteskrivelsen. 

att återrapportering av resultatet sker vid nämndens första sammanträde 2020. 

 

att Kultur- och fritidsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

 

 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Sörmlandsidrotten 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
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KFN §   Dnr KFN19/18 

 

Central mötesplats för ungdomar 

 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket 

avseende åtgärder inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut 

om en del av dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutar om fördelning av den återstående delen av statsbidraget för 

prioriterade åtgärder inom integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 

2019-09-11 utifrån Kommunstyrelsens beslut KK19/518. Under förutsättning 

att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden erhåller medel från 

Kommunstyrelsen föreslås att uppdrag ges till Nyköpings Arenor för att 

bereda väg för en central mötesplats för ungdomar i kommunen med 

integrationsperspektivet som en bärande del. Vidare syftar denna insats till 

att skapa fler mötesplatser för ungdomar, där kvalitativa möten kan ske 

mellan ungdomar från olika platser i kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 400 tkr för 

integrationsåtgärden Central mötesplats för ungdomar, 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, tilldela Nyköpings Arenor uppdraget i enlighet 

med förslaget i tjänsteskrivelsen, 

 

att Nyköpings Arenor återrapporterar resultatet av genomförda insatser till 

Kultur- och fritidsnämnden vid nämndens första sammanträde 2020, samt 

 

att Kultur- och fritidsnämnden överlämnar återrapporteringen till Kompetens- 

och arbetsmarknadsnämnden 

 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
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Central mötesplats för ungdom 

Ärendet i korthet 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket avseende 

åtgärder inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut om en del av 

dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning 

av den återstående delen av statsbidraget för prioriterade åtgärder inom 

integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-11 utifrån 

Kommunstyrelsens beslut KK19/518. Under förutsättning att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden erhåller medel från Kommunstyrelsen föreslås att uppdrag 

ges till Nyköpings Arenor för att bereda väg för en central mötesplats för ungdomar i 

kommunen med integrationsperspektivet som en bärande del. Vidare syftar denna 

insats till att skapa fler mötesplatser för ungdomar, där kvalitativa möten kan ske 

mellan ungdomar från olika platser i kommunen.  

Fördjupad beskrivning 
En mötesplats för ungdomar i Nyköping har sedan lång tid efterfrågats. 2018 
genomfördes med hjälp av statliga medel ett försök med en så kallad ”POPUP 
fritidsgård” med mycket gott resultat. Det kunde konstateras att fritidsgården 
besöktes av ungdomar från hela kommunen och att detta var ett gott exempel på 
hur bland annat integrationsarbete i praktiken kan fungera. Mot bakgrund av detta 
och som ett led i integrationsarbetet är inrättandet av en central mötesplats för 
ungdom ett viktigt steg för integration och social sammanhållning i kommunen.  

I delrapport till Kultur- och fritidsnämnden KFN19/18 presenterades tre alternativ för 
verksamheten central fritidsgård; Cultis – mötesplats för barn och unga, Mötesplats 
– här breddar vi vägen samt den mobila fritidsgården.  

Efter avväganden föreslås att arbetet bedrivs vidare utifrån förslaget om den mobila 
fritidsgården. Huvudsakliga argument för detta har varit de möjligheter som en mobil 
verksamhet kan åstadkomma i samverkan med befintliga verksamheter och de olika 
behov ungdomar och områden idag har. Kommunen kan med ett mobilt 
fritidsgårdsteam verka behovsanpassat utifrån dagsaktuella situationer.  

Fokus på verksamheten blir då inte initialt anpassning av lokaler etc utan fokus 
läggs på behoven och samordning och samarbete med befintliga verksamheter och 
eventuella komplement som behövs. 

Integrationsinsatser harmoniserar bra med en central mötesplats för ungdomar med 
integrationsperspektivet som en bärande del. Vidare syftar denna insats som en 
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bland flera, till att skapa fler mötesplatser för ungdomar, där kvalitativa möten kan 
ske mellan ungdomar från olika platser i kommunen.  

Förslag 

Uppdrag föreslås ges till Nyköpings Arenor som under HT-19 skall bygga upp ett 

mobilt fritidsgårdsteam med målsättningen att skapa kvalitativa mötesplatser för 

ungdomar från olika platser i kommunen. 

Verksamheten skall i stor utsträckning ske i samverkan med befintliga 

verksamheter, såväl kommunala som föreningar. 

Målgruppen är ungdomar i högstadiet och gymnasieåldern. 

Vidare skall Nyköpings Arenor återkomma till nämnden med plan för fortsatt arbete 

så att verksamheten kan införlivas i budgetarbetet 2020 och framåt. 

Planen skall innehålla pedagogisk verksamhetsidé och förslag till bemanning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att hos Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden ansöka om 400 tkr för integrationsåtgärden Central 

mötesplats för ungdom, samt 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, tilldela Nyköpings Arenor uppdraget.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 400 tkr för 

integrationsåtgärden Central mötesplats för ungdom 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, tilldela Nyköpings Arenor uppdraget i enlighet med 

förslaget i tjänsteskrivelsen. 

att Nyköpings Arenor återrapporterar resultatet av genomförda insatser till Kultur- 

och fritidsnämnden vid nämndens första sammanträde 2020 

att Kultur- och fritidsnämnden överlämnar återrapporteringen till Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
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KFN §   Dnr KFN19/32 

Yttrande över medborgarförslag avseende konstnärligt samarbete 

Kommunstyrelsen har begärt att få ett yttrande från Kultur- och 

fritidsnämnden gällande Medborgarförslag avseende konstnärligt 

samarbete (KK19/217). 

I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-26 finns förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta yttrande, i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-26

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande gällande medborgarförslag på konstnärligt samarbete 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har begärt att få ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden 

gällande Medborgarförslag avseende konstnärligt samarbete (KK19/217). 

I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-26 föreslås förslag till yttrande. 

. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till yttrande i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-08-26

Per Lithammer 

Sakkunnig 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande medborgarförslag avseende konstnärligt 

samarbete 
 

 
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden 
gällande Medborgarförslag avseende konstnärligt samarbete. 
 
Förslagsställaren hänvisar till tidigare projekt i Nyköping där kommunen och 
Vattenfall varit bidragsgivare. I det fallet var det bland annat tågstationens 
gångtunnel och Vattenfalls transformatorer som utsmyckades med målningar. 
En särskild inriktning var då att välja sådana ställen där klotter förekommer. 
Förslagsställaren menar att i den meningen var projektet lyckat.  
 
Det finns en rad referensobjekt i landet för denna typ av utsmyckning ibland 
med betoning på konst och ibland med betoning på trygghetsfaktorer. I bilaga 
till yttrandet redovisas ett antal exempel. 
 
I sammanhanget bör nämnas den diskussion som ständigt pågår mellan konst 
och offentlig utsmyckning/gestaltning och vari skillnaden ligger. Detta är en 
diskussion som Nyköpings kommun hanterar genom löpande dialog mellan 
Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns riktlinjer för gestaltning av 
kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska 
platser.  För Kultur- och fritidsnämnden är styrdokumentet konstpolicy för 
Nyköpings kommun. Syftet med riktlinjen och konstpolicyn är att nå en 
samordning och ett effektivare nyttjande av kommunens resurser. 
 
 
Förslagsställarens idéer tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, varför ett projekt eller konstsatsning inom detta område 
förutsätter dialog och samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Detta samarbete och dialog pågår systematiskt och från Kultur- och 
fritidsnämndens perspektiv ställer vi oss positiva till de grundläggande idéerna 
förslagsställaren framför. Vi kommer således i närtid ta upp 
medborgarförslaget i de diskussioner vi för gällande framtida satsningar 



 Dnr KFN19/32 2/2 

 

 

 Skapat den 2019-07-03 
 

avseende såväl offentlig konst som gestaltning av kommunens allmänna 
platser.  
 
På flera platser i landet har projekt för utsmyckning av tunnlar skett i 
samarbete med barn/ungdomar och konstnär, detta för att skapa delaktighet 
och samhörighet. Detta är något som sammanfaller med kommunens 
konstpolicy där det bland annat står skrivet ” När det är möjligt ska konstnärlig 
gestaltning kunna utformas under deltagande av berörda brukare, boende 
etc.” Förslagsställarens idé bygger på detta upplägg vilket nämnden också 
kommer att beakta i framtida planering. Slutligen vill nämnden nämna att detta 
förslag naturligtvis konkurrerar med många andra och prioriteringar kommer 
att behövas göras, men i grund och botten ser nämnden positivt på förslaget.  
 
 
 
 
 

Karina Josevski  

Ordförande   

 



 
 

Bilaga  

 

 

Årstatunneln Uppsala. Konstnär Fideli Sundkvist. 

 

 

Gångtunnel i Rannebergen, Angered. konstnär Marie Dahlstrand 
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Tunneln på Regementsvägen i Kviberg konstnär Ola Åstrand, blodet i oss, 2019. Foto: Lars Ocklund 

 

 

Tunnel i Abisko konstnär Annica V Waara 
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"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln Malmö. Kloten symboliserar kaos och olika 

sinnesstämningar. Bild: Peter Frennesson 

 

 

Gång- och cykeltunneln under järnvägen i Hässleholm, med målningar av konstnären Nelly Nilsson 

Nyberg. Foto: AnnaLena Olausson 
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 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KFN § Dnr KFN18/47 

Revidering av Taxa för lokaler som förmedlas av lokalbokningen samt 

Taxa för Nyköpings Teater och Culturum. 

Nyköpings Arenor har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden sett över 

taxor för lokalbokningen, Culturum och Nyköpings teater. Förslaget från 

Nyköpings Arenor är en generell avgiftshöjning om tre kronor per timme för 

samtliga lokaler. Någon generell taxejustering har inte genomförts sedan 

2015.   

Förslag till taxa skickas ut separat.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reviderat förslag i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-26 

att taxan börjar gälla från och med 2020-01-01 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN18/47 

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-08-26  
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 taxa som förmedlas av lokalbokningen samt taxa 

för Nyköpings teater och Culturum. 

Ärendet i korthet 

Nyköpings Arenor har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden sett över taxor för 

lokalbokningen, Culturum och Nyköpings teater. Förslaget från Nyköpings Arenor är 

en generell avgiftshöjning om tre kronor per timme för samtliga lokaler. Någon 

generell taxejustering har inte genomförts sedan 2015.  I bilaga till tjänsteskrivelse 

redovisas föreslagna taxor och avgifter.  

Förslag 

Kultur-och fritidsnämnden föreslås anta förslaget om en generell avgiftshöjning om 

tre kronor per timme. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta reviderat förslag i enlighet med bilaga daterad, 2019-08-26 

 

att taxan börjar gälla från och med 2020-01-01 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KFN §   Dnr KFN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
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 om allmän handling, kontakta ansvarig registrator 
 
Bilagt finns förteckning över inkomna anmälningar av delegationsbeslut till 
och med 2019-08-26. 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
3.1.3 NA18/245:5 Beslut om startbidrag - Nyköpings Utbildning och Utvecklingsförening Kultur och Fritidschef 2018-11-29

3.1.1 NA19/102:9 Beslut om extra bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019, Sommardans 
Workshop - NBV Öst

Föreningskonsulent 2019-07-05

3.1.2 NA19/118:8 Anteckning om att ärendet är avslutat Föreningskonsulent 2019-06-20

3.1.1 NA19/122:3 Tjänsteanteckning angående avslut av ärende, sommarlovsaktiviteter 
2019 - Somali Future Key

Föreningskonsulent 2019-06-28

3.1.3 NA19/142:4 Beslut om startbidrag - Skol IF Nyköpings Friskola Föreningskonsulent 2019-06-25

3.1.3 NA19/149:4 Bankgiro konto uppgifter - Orientaliska Kristna Förening Föreningskonsulent 2019-06-20

3.1.3 NA19/156:2 Beslut om bidrag vid tillfällig behov, inköp och montering av fönster till 
lokalen - Brukslokalens Alliansförening

Föreningskonsulent 2019-06-11

3.1.2 NA19/159:3 Beslut om arrangemangsbidrag till Pensionärernas Äldremässa på FN
´s äldredag 2019 - SPF Seniorerna Nyköping

Föreningskonsulent 2019-06-11

3.1.3 NA19/160:2 Beslut om integrationsbidrag till 2 dagarrs läger under sommarlovet - 
Vittra Skol IF

Integrationsbidrag, 
Föreningskonsulent

2019-06-13

3.1.2 NA19/161:2 Beslut om arrangemangsbidrag till Dixie Tigers 16 juni 2019 - Nk-
villans vänner

Föreningskonsulent 2019-06-11

3.1.2 NA19/163:2 Beslut om arrangemangsbidrag för Festival Mångskapet på Fåfängan 
2019 - Fåfängan

Föreningskonsulent 2019-06-13

3.1.2 NA19/164:2 Beslut om arrangemangsbidrag till Fåfängans Höstmarknad 2019 - 
Fåfängan

Föreningskonsulent 2019-06-13

3.1.1 NA19/165:2 Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019, paddlingskollo - 
Nyköpings Forspaddlare

Föreningskonsulent 2019-06-13

3.1.1 NA19/166:2 Beslut på ansökan om bidrag tillsommarlovsaktiviteter 2019, resa till 
Exploria - Somaliska föreningen

Föreningskonsulent 2019-06-13

Delegationsbeslut

2019-08-26

Utskriftsdatum

Kultur- och fritidsnämnden



3.1.4 NA19/167:2 Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019, Gratis simskola med 
Junis - Junis Nyköping tillsammans med Somaliska föreningen 

Föreningskonsulent 2019-06-17

3.1.2 NA19/168:3 Beslut om arrangemangsbidrag till skaparfestivalen 2019 - 
Kulturföreningen Bergatrollen

Föreningskonsulent 2019-06-17

3.1.2 NA19/170:5 Beslut om förlustbidrag för Arrangemanget Stina Wolter oktober 2019 
- Förening i Konst

Föreningskonsulent 2019-06-19

3.1.2 NA19/171:8 Beslut om arrangemangsbidrag, Eid Al-Fitr 2019 - Somaliska 
Föreningen i Nyköping

Föreningskonsulent 2019-07-03

3.1.3 NA19/174:3 Beslut om bidrag till omläggning av tak till omklädningsrum - IK Tun Föreningskonsulent 2019-06-17

3.1.3 NA19/176:3 Beslut om integrationsbidrag till ledarutveckling i projektet En tröja för 
alla - Onyx innebandysällskap

Integrationsbidrag / 
Föreningskonsulent

2019-06-20

3.1.2 NA19/177:2 Beslut på ansökan om förlustbidrag för besök på Hjälmaregården - 
Nyköpings Finska Förening

Föreningskonsulent 2019-06-20

3.1.2 NA19/178:2 Beslut på ansökan om arrangemangsbidrag för kulturresa till 
Helsingfors - Nyköpings Finska Förening

Föreningskonsulent 2019-06-20

3.1.2 NA19/181:2 Beslut på ansökan om bidrag till Födelsedag i djurparken - 
Kommunikation

Föreningskonsulent 2019-06-20

3.1.3 NA19/182:2 Beslut om integrationsbidrag 2019, inköp av golv till utomhusrink - 
Onyx Innebandy

Integrationsbidrag  / 
Föreningskonsulent

2019-06-20

3.1.3 NA19/190:3 Beslut om bidrag till fyrhjuling - Nyköpings Speedwayklubb (Griparna) Föreningskonsulent 2019-06-28

3.1.4 NA19/199:3 Beslut om bidrag till Sommarlovsaktiviteter 2019, Barn Bowlar Gratis - 
SuperBowl Nyköping

Statligt 
Sommarlovsbidrag / 
Föreningskonsulent

2019-06-25

3.1.3 NA19/204:2 Beslut på ansökan om integrationsbidrag 2019, studieresa till 
Liseberg - Nyköpings Ungdomsförening

Integrationsbidrag / 
Föreningskonsulent

2019-07-05

3.1.3 NA19/207:2 Beslut om bidrag för tillfällig behov, inköp av åkgräskilpppare - 
Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening (Nävekvarns GoIF)

Föreningskonsulent 2019-06-28

3.1.3 NA19/207:4 Beslut om extra bidrag till gräsklippare - Nävekvarns GoIF Föreningskonsulent 2019-07-04

3.1.2 NA19/213:2 Beslut om arrangemangsbidrag, musikeftermiddag med JO 
Andersson 8 september 2019 - NK-villans vänner

Föreningskonsulent 2019-08-14

3.1.3 NA19/219:3 Beslut om bidrag till inköp av Bågskyttetavlor, Buttar - Stenbro 
Bågskyttesällskap

Föreningskonsulent 2019-08-14



3.1.2 NA19/47:3 Anteckning om att ärendet är avslutat Föreningskonsulent 2019-06-20
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KFN §  Dnr KFN19/1 
         
Anmälningsärenden 
 
För att ta del av anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god 
kontakta nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att 
säkerställa att handlingar hinner tas fram. 
 
För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.  
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-08-26. 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna. 
 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Södermanlands 

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

KFN19/17:1

2 HSB/Kultur- och 
fritidsnämnden

Avtal avseende utsmyckning av fasad på fastigheten Gruvan 8, Brandkärrsvägen 104 KFN19/31:2

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utskriftsdatum

2019-08-26

Anmälningar
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