
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 

 ____________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset sal B, onsdag 4 december 2019, kl. 14:00-15:45 

Ledamöter och 
ersättare 

Beslutande 
Karina Josevski (MP), ordf 
Gunilla Andersson (S), 1:e v ordf 
Thomas Hallgren Böhlmark (M), 2:e v ordf 
Ulf-Göran Widqvist (S) 
Marcus Pehrsson (S) 
Jan-Eric Carlsson (C) 
Peter Howard (M) 
Carina Hedin Eriksson (KD) 
Niklas Andersson (L) 
Anders Eberhardt (SD)  
Monica Hedén Krusell (S) tj. ers 

Ersättare 
Leif Karlsson (S) 
Zahra Sezavar (S) 
Yvonne Rigbrandt (M) 
Ulf Hansen (SD) 
Conny Jakobsson (V) 

Övriga deltagare Kenneth Bodin och Marie Anstadius kulturföreningen Fåfängan, Per Lithammer sakkunnig 
Beställarkontoret, Stig Ekström verksamhetschef Nyköpings Arenor, Lars Persson kultur- och 
fritidschef Nyköpings Arenor, Anne de Jonge projektledare Näringslivsenheten, Mikael Karlsson 
fastighetschef Tekniska divisionen, Eva Rydén verksamhetschef Kultur och bibliotek, Anders 
Lindblom ekonom Beställarkontoret 

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Johanna Sterner 

Paragrafer §§ 57–69 

Ordförande .............................................................. 
Karina Josevski 

Justerande ....................................................................... 
Thomas Hallgren Böhlmark 

______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-04 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ................................................................................... 
Johanna Sterner 

2019-12-19

2020-01-16

2020-01-17



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN § 57  Dnr KFN19/3 

 
Ändring av dagordning 
 
Ordförande redogör för en ändring av dagordningen på så vis att 
informationsärende 2: presentation av ny integrationssamordnare utgår. 
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KFN § 58 Dnr KFN19/3 

Informationsärenden 

1 Föreningsbesök Kulturföreningen 

Fåfängan 

2 Nämndinformation Per Lithammer, 

Stig Ekström 
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KFN § 59 Dnr KFN18/56 

Rapport avseende långsiktig utvecklingsplan Bryggeriområdet 

Näringslivsenheten gavs i uppdrag i 2019 års verksamhetsbeställning att ta 

fram förslag till en långsiktig plan för Bryggeriområdets utveckling i 

samverkan med Kommunfastigheter. Arbetet är nu slutfört och en plan med 

förslag överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendet föredras av Ann de Jonge, projektledare Näringslivsenheten. 

Inlägg i ärendet görs av Karina Josevski (MP). 

På förslag av ordförande godkänner nämnden ett tillägg av attsatser 
enligt följande: 

att uppdra till Näringsliv och Tekniska divisionen att i dialog med 
beställarkontoret ta fram förslag till överenskommelse om blockförhyrning 
av fastigheten Bryggeriet 7, för en period om 3 år i enlighet med 
projektförslaget, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20, samt 

att återrapportera förslaget till Kultur- och fritidsnämnden första 
sammanträde 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten, 

att uppdra till Näringsliv och Tekniska divisionen att i dialog med 
beställarkontoret ta fram förslag till överenskommelse om blockförhyrning 
av fastigheten Bryggeriet 7, för en period om 3 år i enlighet med 
projektförslaget, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20, samt 

att återrapportera förslaget till Kultur- och fritidsnämnden första 
sammanträde 2020. 

Beslut till: 

Näringsliv 

Tekniska divisionen 

Beställarkontoret 
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KFN § 60 Dnr KFN19/44 

Detaljbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2020 

Förslag till detaljbudget har tillsammans med verksamhetsbeställningar 

upprättats för verksamhetsåret 2020. Sammanställning finns i bilaga, till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19. 

Inför sammanträdet har en bilaga till Detaljbudget: Översikt, dukats till 

nämndens ledamöter. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer som även 

redogör för redaktionella ändringar i budgetdokumentet, under volymer och 

nyckeltal.  

Förste vice ordförande redogör för en redaktionell ändring i 

budgetdokumentet där det på sid. 5 i dokumentet, under Händelser och 

åtgärder 2020, ska stå 0-19 avseende ny målgrupp för kulturskolan, istället 

för 6-19. 

Anders Eberhardt (SD) yrkar på ändring av detaljbudgeten på så vis att 

punkten Investeringar på sid. 5 i dokumentet stryks.  

Thomas Hallgren Böhlmark (M) för till protokollet att oppositionen står fast 

vid de prioriteringar och avväganden som framkommer i oppositionens till 

Kommunfullmäktige framlagda budgetförslag, och som innefattar samma 

föreslagna ekonomiska ram till Kultur- och fritidsnämnden som majoritetens 

budget. Vidare lyfts att samarbetet inom budgetgruppen tillsammans med 

majoritetsgruppen har varit positivt gällande diskussionerna som förts där. 

Inlägg i ärendet görs av Karina Josevski (MP). 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot framskrivet förslag med Anders Eberhardts (SD) 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att, med redovisade redaktionella ändringar, godkänna detaljbudget för 

Kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2020, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19. 
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KFN § 60 Dnr KFN19/44 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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KFN § 61 Dnr KFN19/45 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från division 

Barn, Utbildning, Kultur 2020 

En samlad beställning från Kultur-och fritidsnämnden av verksamhet från 

division Barn Utbildning Kultur för 2020 har tagits fram. Beställningen 

omfattar folkbiblioteksverksamheten, konsumentvägledning, konst, 

kulturskola samt Barnkulturcentrums verksamhet. Beställning beskriver 

löpande uppdrag och särskilda uppdrag för verksamhetsåret. 

Handlingar i ärendet har skickats ut separat till nämndens ledamöter inför 

sammanträdet. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från 

division Barn Utbildning Kultur för år 2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-20. 

Beslutet skickas till 

Division Barn Utbildning Kultur 
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KFN § 62 Dnr KFN19/46 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från Näringsliv 

2020 

En beställning av verksamhet från Näringsliv har tagits fram avseende 

verksamhetsåret 2020. Beställningen avser kulturprogramsverksamhet, 

föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet, lokalbokningen samt 

tillståndsprövning enligt lotterilagen. I beställningen finns ett antal uppdrag, 

löpande och särskilda för verksamhetsåret.  

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Inlägg i ärendet görs av Karina Josevski (MP), Conny Jakobsson (V) och 

Carina Hedin Eriksson (KD). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från 

Näringsliv 2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20. 

Beslutet skickas till 

Näringsliv 
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KFN § 63 Dnr KFN19/47 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från Tekniska 

Divisionen 2020 

En beställning av verksamhet från Tekniska divisionen avseende 

verksamheten 2020 har tagits fram. Beställningen avser hyror för kultur- och 

fritidsanläggningar samt drift och skötsel av naturbad, bollplaner, 

motionsspår, hälsans stig, naturisbanor, skidbacke samt kanotled. 

Beställningen innehåller också en skötselbeskrivning av kommunens kultur- 

och fritidsanläggningar. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från 

Tekniska divisionen för verksamhetsåret 2020, bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-11-19. 

Beslutet skickas till 

Tekniska Divisionen 
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KFN § 64 Dnr KFN19/40 

Äskande om medel för konstinvesteringar 2020 

Nyköpings kommuns konstpolicy som skapar möjligheter för investeringar i 

offentlig konst. Konstpolicyn antagen av kommunfullmäktige anger att Kultur- 

och fritidsnämnden äskar medel till enskilda projekt och fördelar dem därefter 

till utförande division/enhet. Medel till offentlig konst är inte som tidigare 

bundna till befintliga byggnadsprojekt utan kan fritt användas till satsningar 

utifrån behov och politiska prioriteringar.  

Ett belopp på 1 miljon kronor för ändamålet avsätts årligen i kommunens 

investeringsbudget. Kultur- och fritidsnämnden föreslås äska dessa medel 

för konstinvesteringar från kommunstyrelsen avseende verksamhetsåret 

2020. Medlen föreslås gå till projekt vid två nya förskolor samt ett projekt vid 

Gripsholmsparken. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Särskilt yttrande inlämnas skriftligen av Anders Eberhardt (SD) och Ulf 

Hansen (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ansöka om en miljon kronor från kommunens investeringsbudget för 

konstinvesteringar 2020, i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelse daterad 

2019-10-11. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Bilaga KFN § 64
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KFN § 65 Dnr KFN19/49 

Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet 2020 – 

2021 

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 fyra inkomna ansökningar från föreningar 

att bedriva fritidsgårdsverksamhet 2019 - 2020 behandlats. Nämndens 

föreningsutskott har i dialog- och uppföljningsmöten träffat berörda 

föreningar, Arnögruppen, Nyköping BIS friidrott, Hargs BK och Nyköpings 

Ungdomsförening (Skol IF). Utifrån dessa dialogmöten och 

ansökningshandlingar har föreningsutskottet arbetat fram förslag till 

ekonomiskt bidrag till berörda föreningar. För att bidraget skall utbetalas 

kommer en överenskommelse att upprättas med respektive förening. 

Överenskommelse utgår från riktlinjer för fritidsgårdsverksamheter Kultur- 

och fritidsnämnden fastställt. 

Föreningsutskottets förslag finns i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-

19. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå Nyköpings Ungdomsförening (Skol IF) ansökan avseende 

fritidsgårdsverksamhet,  

att uppdra till ordförande att teckna överenskommelse med föreningarna 

Nyköping BIS friidrott och Hargs BK, 

att, under förutsättning att överenskommelse tecknas, godkänna bidrag till 

fritidsgårdsverksamhet 2020, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-

11-19, samt

att uppdra till beställarkontoret att skyndsamt utreda möjliga lösningar på 

fritidsgårdsverksamhet i Arnö och återkomma till nämnden med förslag.  
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KFN § 65 Dnr KFN19/49 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Nyköping BIS Friidrott 

Hargs BK 

Arnögruppen 
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KFN § 66 Dnr KFN19/48 

Föreningsbidrag 2020 – 2021 

Kultur- och fritidsnämnden har delegerat till Nyköpings Arenor att 

administrera och besluta om föreningsbidrag upp till en summa av 300 tkr. 

Föreningar som erhåller bidrag över 300 tkr beslutas av Kultur- och 

fritidsnämnden. Nämndens föreningsutskott har genomfört dialog och 

uppföljningsmöten med berörda föreningar. Utifrån dessa dialoger och de 

ansökningshandlingar föreningar skickat in har utskottet sammanställt förslag 

till föreningsbidrag för föreningar som föreslås erhålla bidrag över 300 tkr. 

Beslutet gäller för två verksamhetsår 

De föreningar som föreslås erhålla bidrag över 300 tkr är Hargs BK, IK Tun, 

BIS Fotboll och Ung Kraft. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreningsbidrag 2020 - 2021, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-11-19 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Hargs BK 

IK Tun 

Nyköping BIS Fotboll 
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KFN § 67 Dnr KFN19/4 

Delegationsärenden 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-

11-26.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
3.1.3 NA19/331:2.1 Beslut om bidrag vid tillfälliga behov, omläggning av tak över 

maskinhall - Jönåkers Golfklubb (2/2)
Föreningskonsulent 2019-10-21

3.1.3 NA19/347:4 Beslut på ansökan om bidrag till reparation av gammal gräsklippare - 
Nävekvarns GoIF

Föreningskonsulent 2019-11-25

3.1.3 NA19/351:2 Beslut om bidrag till inköp till diverse utrustning till träningslokal - 
Team Hang Loose

Föreningskonsulent 2019-11-25

Delegationsbeslut

2019-11-26

Utskriftsdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 68 Dnr KFN19/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-11-26. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 269 2019-11-04 Investering: Byggnation av ny 

ridsportanläggning vid Nyäng
KFN18/9:6

2 Kommunfullmäktige Utdrag Kommunfullmäktige protokoll § 270 191112 Reglemente för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 

KFN19/50:1

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utskriftsdatum

2019-11-26

Anmälningar
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KFN § 69 

Övrigt 

Ordförande tackar nämnden samt tjänstemän för året som gått och önskar 

god jul och gott nytt år. 
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