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Sammanträdesdatum 2019-04-03 klockan 14:00-17:00  Stadshuset, 
sal B

Gruppmöten 13:00-14:00
S-, C-, MP-grupp: B-salen
M, KD, L-grupp: Översikten
SD-grupp: Avsikten
V-grupp: Insikten

Ordförande
Karina Josevski (MP)



KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

1. Mötets öppnande

1. Mötets öppnande

2. Informationsärenden

- Verksamhetspresentation Barn, utbildning och kultur, verksamhetschef
- Rapport från kommunens konsumentvägledning, konsumentvägledare
- Rapport från pop up-fritidsgård Stationen, Nyköpings Arenor
- Nämndinformation, sakkunnig

3. Ekonomisk uppföljning per februari

4. Yttrande över medborgarförslag om motionsspår i Jönåker

5. Yttrande över medborgarförslag om att bygga en discgolfbana i något skogsparti nära Nyköpings
centrum och med minst 9 hål

6. Genomlysning föreningar 2019

2. Informationsärenden (KFN19/3)

1. Verksamhetspresentation Barn, utbildning och kultur, 
verksamhetschef

2. Rapport från kommunens konsumentvägledning, konsumentvägledare

3. Rapport från pop up-fritidsgård Stationen, Nyköpings Arenor

4. Nämndinformation, sakkunnig

3. Ekonomisk uppföljning per februari (KFN19/2)

Ärendet i korthet

En ekonomisk uppföljning per februari 2019 har tagits fram.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per februari 2019.

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport jan- feb 2019, för Kultur och fritidsnämnden (KFN19/2:1)
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

4. Yttrande över medborgaförslag om att satsa på ett motionsspår i
Jönåker (KFN18/67)

Ärendet i korthet
Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit begäran om yttrande avseende medborgaförslag 
(KK18/566) att satsa på ett motionsspår i Jönåker. Förslag till yttrande i bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20.

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Yttrande över medborgarförslag om att satsa på motionsspår i Jönåker

(KFN18/67:2)
 Förslag:  Yttrande över medborgarförslag om att satsa på motionsspår i Jönåker

(KFN18/67:3)

5. Yttrande över medborgarförslag om att bygga en discgolfbana i
något skogsparti nära Nyköpings centrum och med minst 9 hål
(KFN18/66)

Ärendet i korthet
Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit en begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag ”Bygga en discgolfbana på så många hål som möjligt men minst 9 i något 
skogsparti nära Nyköpings centrum” Till exempel i Hålletskogen. I förslaget till yttrande i 
bilaga till tjänsteskrivelse ställer sig Kultur- och fritidsnämnden positiva till 
medborgarförslaget under förutsättning att lämplig mark finns att ta i anspråk för ändamålet.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18

Expedieras till
Kommunledningskontoret
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
 TJänsteskrivelse: Yttrande över medborgarförslag "Bygga en discogolfbana på så

många hål som möjligt men minst 9 i något skogsparti nära Nyköpings centrum"
(KFN18/66:2)

 Förslag: Yttrande över medborgarförslag "Bygga en discogolfbana på så många hål som
möjligt men minst 9 i något skogsparti nära Nyköpings centrum" (KFN18/66:3)

6. Genomlysning föreningar 2019 (KFN18/56)

Ärendet i korthet

I verksamhetbeställning till Näringslivsenheten ges ett uppdrag till Nyköpings Arenor som 
föreskriver att de skall årligen genomföra minst två genomlysningar av föreningar. Med 
genomlysning i detta sammanhang menas en granskning av föreningens räkenskaper, 
protokoll och verksamhet.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2019 genomlysa föreningarna Islamiska Kultur Center, IOGT-NTO´s Juniorförbund samt 
Nyköpings Bushidoförening.

Expedieras till
Nyköpings Arenor

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Genomlysning föreningar 2019 (KFN18/56:5)

7. 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.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.
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KALLELSE

Kultur- och 
fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
 Delegationsanmälan KFN 2019-04-03 (746329)

8.  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 2019-04-03 (746331)
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Ärende 3

Ekonomisk uppföljning per februari 
(KFN19/2)
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1. Resultaträkning kontogruppsindelad (L) - Lithammer Per, 2019-03-19 15:50 1

Resultaträkning
År: 2019 | Period: Februari | Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Drift | Företag: Alla bolag

Konto

Budget
Jan - Feb

2019

Utfall
Jan - Feb

2019

Avv Budg
et-Utfall

Jan - Feb
2019

Budget
2019

Prognos
2 2019

Avv Budg
et-Progno

s 2019
Utfall
2018

Utfall
Jan - Feb

2018

Taxor och avgifter 200 548 348 1 200 1 200 0 1 136 570

Hyror och arrenden 217 125 -91 1 300 1 300 -0 1 260 99

Bidrag 646

Försäljning av verksamhet och tjänster 1 1 0

Summa Intäkter 417 674 257 2 500 2 500 -0 3 042 669

Lämnade bidrag -1 610 -1 503 107 -9 660 -9 660 0 -9 949 -643

Lönekostnader -239 -224 14 -1 432 -1 432 0 -1 405 -269

Övriga personalkostnader -1 -1 0 -6 -6 0 -36 -9

Material -42 -40 2 -250 -250 0 -235 -28

Lokalhyra och städ -3 867 -3 799 68 -23 200 -23 200 0 -23 339 -3 423

Köp av tjänst/verksamhet -69 -9 61 -417 -417 0 2 140 -100

Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta -75 -109 -33 -450 -450 0 -455 -71

Kommunersättning -15 348 -15 348 -0 -92 085 -92 085 0 -90 791 -15 127

Summa Kostnader -21 250 -21 031 219 -127 500 -127 500 0 -124 070 -19 670

Summa RR kontogruppering Nyköpings kommun -20 834 -20 358 476 -125 000 -125 000 0 -121 028 -19 001

Ursprunglig rapport
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Ärende 4

Yttrande över medborgaförslag om att satsa på ett motionsspår i 
Jönåker 
(KFN18/67)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
KFN18/67

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-20
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

Yttrande medborgaförslag motionsspår i Jönåker

Ärendet i korthet
Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit begäran om yttrande avseende 
medborgaförslag (KK18/566) att satsa på ett motionsspår i Jönåker. Förslag till 
yttrande i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20.

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20

Per Lithammer
Sakkunnig kultur och fritid

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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Yttrande Dnr 
KFN18/67

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-20
Per Lithammer

  

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155248369
E-post per.lithammer@nykoping.se

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

Yttrande avseende medborgarförslag att satsa på 
ett motionsspår i Jönåker, KK18/655

Förslagsställaren föreslår kommunen att satsa på ett motionsspår i Jönåker 
och rusta upp det befintliga motionsspåret. Motiveringen för detta är att 
motionsspår är positivt på alla sätt, för alla åldrar och att Jönåker växer hela 
tiden.

I Nyköpings kommun finns det 16 motionsspår, varav 12 har elljusbelysning. 
Samtliga motionsspår med ett undantag har en förening som ansvarar för 
spåret och vad gäller spåret i Jönåker som är 1,3 km långt så har ansvaret 
åvilat Jönåkers IF. Föreningens engagemang har dock under de senaste åren 
avtagit vad gäller spårets skötsel bland annat på grund av att det är för få som 
nyttjar spåret, enligt uppgift från Jönåkers IF. Vidare ligger spåret ett par 
kilometer utanför samhället vilket också kan vara en bidragande orsak till 
nyttjandegraden. I kontakt med föreningen påtalar de också att de förlorat den 
kompetens de tidigare hade inom förening för skötsel av motionsspåret. 
Föreningen har också avslutat el-abonnemanget för spårets belysning.

Nämnden konstaterar mot bakgrund av detta att det lokala engagemanget 
avtagit. Detta är något som för att spåret framledes ska kunna underhållas och 
skötas behöver återskapas. Kultur- och fritidsnämnden kommer under våren 
möta Jönåkers IF för att diskutera spårets framtid. Nämndens grundläggande 
inställning är dock att de behövs en lokal förening som vill ta på sig ansvaret 
för spåret om en utveckling ska ske i enlighet med förslagsställaren 
intentioner.  

Karina Josevski
Ordförande
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Ärende 5

Yttrande över medborgarförslag om att bygga en discgolfbana i 
något skogsparti nära Nyköpings centrum och med minst 9 hål 
(KFN18/66)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
KFN18/66

Kultur- och fritidsnämnden Datum
Per Lithammer 2019-03-18 

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

Yttrande medborgarförslag ”Bygga en discgolfbana på så många 
hål som möjligt men minst 9 i något skogsparti nära Nyköpings 
centrum”

Ärendet i korthet
Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit en begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag ”Bygga en discgolfbana på så många hål som möjligt men minst 9 
i något skogsparti nära Nyköpings centrum” Till exempel i Hålletskogen. I förslaget 
till yttrande i bilaga till tjänsteskrivelse ställer sig Kultur- och fritidsnämnden positiva 
till medborgarförslaget under förutsättning att lämplig mark finns att ta i anspråk för 
ändamålet.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta förslaget till yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18

Per Lithammer

Sakkunnig Kultur- och fritid

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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Yttrande Dnr 
KFN18/66

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-18
Per Lithammer

  

Postadress
Nyköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155248369
E-post per.lithammer@nykoping.se

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

Yttrande avseende medborgarförslag

Bygga en discgolfbana på så många hål som möjligt men minst 9 i 
något skogsparti nära Nyköpings centrum. 

Förslagsställaren föreslår kommunen att besluta Bygga en discgolfbana på så 
många hål som möjligt men minst 9 i något skogsparti nära Nyköpings 
centrum, till exempel i Hålletskogen. Motiveringen till detta är att det är bra om 
det finns enkla aktiviteter för ungdomar som gör att de kommer ut i skogen. 

Nämnden delar förslagshållarens inställning om att det är bra med enkla 
aktiviteter som gör att vi alla kommer ut i skogen såväl för unga som äldre. Det 
kan också utgöra en bra spontanidrottsmöjlighet som tillskapas i Nyköping.

I Nyköpings kommun finns idag en discgolfbana och en som är under 
uppförande. Befintlig bana finns sedan 2016 på Ekebykullen vid 
Oppebykyrkans scoutstuga. Banan har sex hål och är öppen för alla att spela 
på. Under uppförande är en sexhålsbana med placering runt Aspavallen. 
Banan är en del av Ludgo-Spelviks hembygdsförenings satsning på 
ungdomar, en satsning som föreningen fått medel från Boverket att 
genomföra. 

Att anlägga en bana dvs köpa in korgar, förankra desamma, skylta upp, 
iordningsställa utkastplatser, planlägga banan mm beräknas uppgå till en 
kostnad om 100 000 kronor. Här avses då en bana om nio hål och som håller 
en standard som är godkänd för nationella tävlingar. 

Förutsättningarna för att anlägga en discgolfbana är också att lämplig 
mark/natur finns att tillgå, något som om förslaget bejakas behöver utredas. 
Förslagsställaren nämner Hålletskogen som exempel vilket eventuellt skulle 
kunna vara lämpligt, men det kan finnas bättre lämpade områden centralt.
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Dnr KFN18/66 2/2

Skapat den

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig således positiva till medborgarförslaget 
under förutsättning att lämplig mark finns att ta i anspråk för ändamålet.

Karina Josevski
Ordförande
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Ärende 6

Genomlysning föreningar 2019 
(KFN18/56)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
KFN18/56

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-07
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

Genomlysning föreningar 2019

Ärendet i korthet

I verksamhetbeställning till Näringslivsenheten ges ett uppdrag till Nyköpings Arenor 
som föreskriver att de skall årligen genomföra minst två genomlysningar av 
föreningar. Med genomlysning i detta sammanhang menas en granskning av 
föreningens räkenskaper, protokoll och verksamhet.

 

Fördjupad beskrivning
Föregående år granskades två föreningar och beslut om vilka fattades av NA i 
dialog med nämndens presidium. För 2019 års granskningar föreslås att nämnden 
beslutar om vilka föreningar som ska granskas. Bakgrundsmotiven till detta är att 
hela nämnden blir delaktig i större grad än tidigare och en större transparens 
tillskapas.
Vidare från de rekommendationer som revisionen givit nämnden i samband med 
revisionsrapporten Granskning av intern kontroll av förenings- och kulturbidrag. 
(KFN19/16). Rapporten rekommenderar Kultur- och fritidsnämnden att öka antalet 
föreningar som genomlyses varje år. Urvalet av föreningar för 2019, har varit en 
kulturförening, en idrottsförening och en övrig förening.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2019 genomlysa föreningarna Islamiska Kultur Center, IOGT-NTO´s 
Juniorförbund samt Nyköpings Bushidoförening.

Per Lithammer
Sakkunnig Kultur- och fritid
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Dnr KFN18/56                   2/2

Beslutet skickas till
Nyköpings Arenor
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Ärende 7

Delegationsanmälningar 
(KFN19/4)
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Utskriftsdatum
2019-03-26

Kultur- och fritidsnämnden
Delegationsbeslut

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
3.2.1 KFN18/4:30 Anmälan om delegationsbeslut: Inköp av konstverk, december 2018 Verksamhetschef Kultur 

och bibliotek
2019-03-01

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

3.1.4 NA18/277:5 Beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Förening för Kvinnors 
utveckling

Kultur- och Fritidschef 2019-03-07

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

4.2 NA18/343:3 Komplettering till beslut om registrering av lotteri, längd och storlek - 
Reumatikerföreningen Östra Sörmland

Kultur- och Fritidschef 2019-02-04

3.1.4 NA18/346:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2019 - S:t Matteus Syrisk-Ortodoxa 
församlingen

Kultur- och Fritidschef 2019-03-07

3.1.3 NA19/15:2 Beslut om bidrag till Ryssbergen Winter Challenge 2019 - Junis 
Nyköping 

Kultur & Fritidschef 2019-02-11

3.1.2 NA19/18:2 Beslut om bidrag till Hamnfest i Nävekvarn 2019-06-08 - Funq, 
Föreningen utveckling Nävekvarn 

Kultur & Fritidschef 2019-02-12

3.1.3 NA19/21:2 Beslut om bidrag till belysning vid ny isbana samt köksutrustning - 
Tystberga GIF

Kultur & Fritidschef 2019-02-12

3.1.3 NA19/22:2 Beslut om bidrag för inköp av nya gevär - Nyköpings Skyttegille Kultur & Fritidschef 2019-02-12

3.1.3 NA19/25:2 Beslut om bidrag till Vinterkollo 2019 -Friluftsfrämjandet Nyköping Kultur och Fritidschef 2019-02-11

3.1.3 NA19/26:2 Beslut om bidrag till fyrhjuling för plogning av Hovrasjön - Nyköpings 
Scoutkår av SSF 

Kultur och Fritidschef 2019-02-12

3.1.2 NA19/27:2 Beslut om arrangemangsbidrag Konstrundan, Öppet hus 2019 - 
Förening i Konst Nyköping

Kultur och Fritidschef 2019-03-06

3.1.3 NA19/29:2 Beslut om bidrag till inköp av en elektrisk luftgevärspump - Bogsta 
Skyttegille

Kultur och Fritidschef 2019-03-06
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3.1.2 NA19/31:3 Beslut om bidrag till LAN under sportlovet 2019 -Typ en Förening Kultur- och Fritidschef 2019-03-06

3.1.2 NA19/32:3 Beslut om förlustbidrag till föreläsning med Jovan Radomir ´´Balkan-
mat och minnen´´ 20 mars 2019- NK-Villans Vänner

Kultur och Fritidschef 2019-03-06

3.1.3 NA19/33:8 Beslut om Startbidrag - Föreningen Kommunikation Kultur- och Fritidschef 2019-03-20

3.1.3 NA19/35:3 Beslut om bidrag till förnyelse av utställningen Textil och Miljö - 
Textilhistoriska gruppen

Kultur och Fritidschef 2019-03-06

3.1.2 NA19/38:2 Beslut om arrangemangsbidrag för konsertpianist Greta Åstedt 31 
mars 2019 - Nk-Villans vänner

Kultur och Fritidschef 2019-03-06

4.2 NA19/4:4 Beslut om registrering av lotterier under perioden 2019-02-01 - 2023-
12-31 - Nyköpings Hockey Ungdom NHU

Kultur och Fritidschef 2019-02-01

3.1.3 NA19/40:2 Beslut om bidrag till projekt om Vallonerna och Nyköpings Hamn - 
Södra Sörmlands Industrihistoriska förening

Kultur och Fritidschef 2019-03-06

3.1.3 NA19/43:2 Beslut om bidrag till hyra av ridhus - Nyköpings Ridsällskap NRS Kultur- och Fritidschef 2019-03-07

3.1.2 NA19/49:2 Beslut om bidrag till Nyköpingsvandringen 2019 - Nyköpings Stads 
Teater

Kultur- och Fritidschef 2019-03-14

3.1.3 NA19/57:2 Beslut om bidrag till inköp av två 7-mannamål och vertikal knivluftare 
- Hargs BK

Kultur- och Fritidschef 2019-03-14

3.1.3 NA19/59:3 Beslut på ansökan om bidrag till inköp av nytt ljudsystem - 
Pensionärsalliansen

Kultur- och Fritidschef 2019-03-14

3.1.3 NA19/60:3 Beslut om bidrag till reparation av elljusspåret - Nävekvarns GoIF Kultur- och Fritidschef 2019-03-14
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Ärende 8

Anmälningsärenden 
(KFN19/1)
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Utskriftsdatum
2019-03-26

Kultur- och 
fritidsnämnden
Anmälningar

Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Ordförande Nyköpings 

Bushidoförening
Skrivelse avseende att det bör vara obligatoriskt för  ledare och tränare i föreningar 
att uppvisa registerutdrag att de inte är dömda för sexualbrott 

KFN19/13:1

2 Ordförande Nyköpings 
Bushidoförening

Svar på skrivelse avseende att det bör vara obligatoriskt för  ledare och tränare i 
föreningar att uppvisa registerutdrag att de inte är dömda för sexualbrott  

KFN19/13:2

3 Kommunledningskansliet Protokollsutdrag KS § 62 2019-03-11, Svar på medborgarförslag om att komplettera 
nyårspromenad  med lasershow vid 12-slaget 

KFN18/18:7

4 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF 2019-02-12 § 19 Taxa för Nyköpings stadsbibliotek  KFN18/57:5

5 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 22 2019-02-12 Revidering av budget 2019, flerårsplan 2020-
2021, samt budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 

KFN18/64:7

6 , Klass 16HH 
Öknaskolan

Skrivelse avseende vad kommunen gör att möta invånarnas intresse inom ridsport, 
då anläggning för ridsport inte finns i nuläget

KFN19/14:1
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