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ONSDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2019 KL. 14.00 STADSHUSET SAL B 
 
 
SAMMANTRÄDET ÄR ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 
 
Gruppmöten 13.00-14.00 
 
S-, C- och MP-grupp: B-salen 
M-, KD-, och L-grupp: Översikten 
SD-grupp: Insikten 
V-grupp: Avsikten 
 
 
 
INFORMATIONSÄRENDEN 
 
1 Synpunktshantering Nyköpings Arenor Lars Persson 

Nyköpings Arenor 
 

2 Sommarlovsaktiviteter samt badbussen 2019 
 

Annika Malmström, 
Nyköpings Arenor 
 

3 Information om ridsportsanläggningen 
 

Pasi Rönkkö, 
Byggprojektledare 
TEK 
 

4 Information från Sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer 
   
 
 
BESLUTSÄRENDEN 
 
1 Redovisning av genomförd internkontroll 2019 

 
- Tjänsteskrivelse 
 
- Redovisning 

 
- Internkontrollplan 2019 

 
 

KFN19/9 

2 Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-08-31 
 

- Tjänsteskrivelse 
 

- Delårsrapport 2019 
 
 

KFN19/2 



  2(2) 
  

 
3 Svar på nämndinitiativ gällande justering av delegationsordningen 

 
- Tjänsteskrivelse 

 
- Nämndinitiativ 

 
 

KFN19/37 

4 Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott 
 

- Tjänsteskrivelse 
 
 

KFN19/8 

5 Sammanträdesdagar 2020 
 
 

KFN19/38 

6 Delegationsanmälningar 
 

KFN19/4 

7 Anmälningsärenden KFN19/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karina Josevski  Johanna Sterner 
Ordförande  Sekreterare 
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 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN19/9 

 

Redovisning av genomförd internkontroll 2019 

 
Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och 

säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, 

internöverenskommelser m.m. Internkontrollplanen beskriver 

kontrollområden, hot/risk, numerisk bedömning av konsekvens och 

sannolikhet, kontrollmoment och metod, kontrollansvarig, kontrollfrekvens 

samt vem kontrollen ska rapporteras till.  

 

Kultur- och fritidsnämnden gör årligen en avstämning i samband med 

delårsbokslutet, för att i tid kunna rätta till eventuella försummelser under 

pågående verksamhetsår.  

 

En avstämning mot internkontrollplanen i september 2019 visar att kontroller 

genomförts i enlighet med planen. Genomförda kontrollmoment uppvisar 

godkända resultat.  

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna genomförd internkontroll, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen 

daterad 2019-10-07.  

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/9 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-10-07   

 

 
 
 

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 

 

Redovisning av genomförd internkontroll 2019 
 

Ärendet i korthet 

Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och 

säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, 

internöverenskommelser m m. Internkontrollplanen beskriver kontrollområden, 

hot/risk, numerisk bedömning av konsekvens och sannolikhet, kontrollmoment och 

metod, kontrollansvarig, kontrollfrekvens samt vem kontrollen ska rapporteras till.  

Kultur- och fritidsnämnden gör årligen en avstämning i samband med 

delårsbokslutet, för att i tid kunna rätta till eventuella försummelser under pågående 

verksamhetsår.  

En avstämning mot internkontrollplanen i september 2019 visar att kontroller 

genomförts i enlighet med planen. Genomförda kontrollmoment uppvisar godkända 

resultat.  

 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna genomförd internkontroll, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 

2019-10-07 över nämndens internkontroll 2019.  

 

 

Per Lithammer 

Sakkunnig 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 



   

 KFN19/9 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  

Per Lithammer 2019-10-24  

 

 

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 

 

Sammanfattning av genomförd 

internkontroll 2019 för Kultur- och 

fritidsnämnden 
 

 

 

Genomförd internkontroll 

 

- IÖK efterlevs 

 

 

Kontroll har genomförts vid två tillfällen under året med resp utförande 

division/enhet. Allt har befunnits vara under kontroll dvs IÖK efterlevs. 

 

- Avtal efterlevs 

 

Kontroll har genomförts med IFK Nyköping gällande Sporthallen/Fokkungavallen 

och Medley beträffande Hjortensbergsbadet. Resultatet av efterlevnaden 

godkänd. Gällnade avtal med IFK Nyköping är uppsagt och från och med 2020 

kommer driften av Sporthallen och Folkkungavallen ske i annan regi.  

 

- Avvikelse från styrdokument 

 

Vid kontroll har ingen avvikelse har upptäckts 

 

 

- Felaktig eller utebliven betalning av föreningsbidrag 

mailto:kommun@nykoping.se


 Dnr  2/2 

 

 Skapat den 

 

 

Kontroll har genomförts via stickprov där ingen felaktig eller utebliven betalning 

noterats. Verksamheten redovisade själva en felaktig utbetalning på ett mindre 

belopp. Denna felaktighet korrigeras till nästa år genom att mottagarens bidrag 

reduceras med motsvarande felaktigt utbetalat belopp. 

 

- Intäktsbortfall lokalbokningen 

 

Vid kontroll har inget intäktsbortfall upptäckts 

 

- Avvikelse från delegationsordning 

 

        Kontrollen pågår, rapport lämnas till kommande KFN sammanträde 

 

- Uteblivna deltagaravgifter 

 

Vid stickprovskontroll har inga uteblivna deltagavgifter upptäckts. 

 



INTERNKONTROLLPLAN KFN 2019 

 

 

Kontrollområde 
(process/styrdokument/rutin) 

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens   
(utöver 

slutrapport 
i  bokslut) 

Konsekvens 
x Sannolikhet 

Rapport 
till 

Verksamhet               

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

SAK Möte med 
produktionen 

2 ggr/år: 
mars och 

september 

10 KFN, 
samt 
nämndens 
budget-
grupp 

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

Avtal följs upp. 
Kontrollmoment enligt avtal. 

SAK Möten med utförare Juni 
September 

15 KFN 

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

SAK Jämförelse 
styrdokument - 
verkställighet 

Juni 
September 

10 KFN 

                

Administration               

Föreningsbidrag - utbetalning 
Nyköpings Arenor 

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

Årligen i 
september 

10 KFN 

Delegationsordning Avvikelse från delegationsordning Kontroll av anmälningar av 
beslut 

SAK Delegationsbeslut 
jämförs med 

delegationsordning 

Årligen i 
september 

10 KFN 

Lokalbokningen fakturering Intäktsbortfall Kontroll mot lista SAK jmf 
bokning/fakturering 

Årligen i 
september 

8 KFN 

Kulturskolan deltagaravgifter Uteblivna deltagarvgifter Kontroll mot deltagarlista 
och fakturering avgifter 

SAK jmf 
anmälan/fakturering 

februari 
september 

12 KFN 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN19/2 

 

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med instruktionerna tagit fram en 

delårsrapport som inarbetas i kommunens redovisning av verksamheten 

2019-01-01 - 2019-08-31. Inga mål följs upp i delårsrapporten. Ett antal 

volymer och nyckeltal redovisas, medan övriga endast redovisas i bokslutet 

och verksamhetsberättelsen för helåret. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten enligt bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2019-

09-11 

 

 

Beslut till:  

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/2 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-09-11   

 
 
 

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 

 

Delårsrapport 2019-01-01 - 2018-08-31 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med instruktionerna tagit fram en 

delårsrapport som inarbetas i kommunens redovisning av verksamheten 

2019-01-01 - 2019-08-31. Inga mål följs upp i delårsrapporten. Ett antal 

volymer och nyckeltal redovisas, medan övriga endast redovisas i bokslutet 

och verksamhetsberättelsen för helåret. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten enligt bilaga till tjänsteskrivelse,  

     daterad 2019-09-11 

 

 

Per Lithammer  

Nämndansvarig tjänsteman  

  

  

  

 

Beslut till:  Kommunstyrelsen 

 Kommunrevisionen 

 



Delårsrapport 2019 
Kultur- och fritidsnämnden 

Delårsrapport 2019-08-31 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETEN 

 

 

• Två konstverk av Thomas Nordström invigdes vid Stigtomta skola i samband 
skolstarten. 
 

• I samarbete med Olrogkommittén arrangerades en jubileumsföreställning som fyllde 
Culturums konsertsal. Kommunens del av överskottet från konserten skänktes till 
Kulturskolans vänförening. 

 

• Arbetet med framtagandet av utvecklingsplan för Bryggeriområdet har aktivt bedrivits 
och involverat ett stort antal intressenter, såväl nuvarande hyresgäster som kommunal 
och externa verksamheter. 

 

• En stödform med särskilt destinerade medel till integrationsarbete för civilsamhällets 
föreningar att söka har inrättats. 
 
 

• Sörmlandsidrotten har givits uppdrag att kartlägga idrottsföreningarnas 
integrationsarbete i Nyköping samt utifrån kartläggningen föreslå strategier och framtida 
satsningar inom området. 
 

• Konstprojektet med två stora väggmålningar har färdigställts under sommaren i 
Brandkärr med syftet att öka de boendes framtidstro, stolthet över vilka de är och var de 
bor samt öka det sociala engagemanget. 
 
 
 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inga mål som skall följas upp i delårsrapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delårsrapport 2019 
Kultur- och fritidsnämnden 

Volymer och nyckeltal 

 Utfall jan-aug 

2019 

Utfall jan-aug 

2018 

Förändring 

jmf föreg år 

Budget 2019 Prognos 2019 Avv budget-

prognos 

Volymer       

Fysiska besök, 

bibliotek 

155 466 160 568 -5 103 260 000 233 119 -26 881 

Utlån, samtliga 

mediatyper 

251387 243390 -7997 360000 377080 17080 

Utlån, barnböcker 117 115 112 051 5 064 200 000 175 672 -24 327 

Antal 

kulturprogram 

436 461 -25  654  

Antal 

kulturprogram, 

barn och unga 

380 395 -15  570  

Antal besök, 

Barnkulturcentrum 

6937 5125 1812  10450  

       

       

       

       

Analys av utfall, volymer och nyckeltal 

Utlån och besök på biblioteket fortsätter att minska vilket följer den nationella trenden.  En liten 

uppbromsning i minskningen kan dock skönjas utifrån en flerårsanalys. Vad gäller 

barnboksutlåningen visar den på en ökning vilket inte varit fallet de senaste åren. 

Barnkulturcentrum visar likaså på en ökning i antalet besökare under jan - aug. 

 

 

 



Delårsrapport 2019 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomi 
Sammanfattning 

Kostnad per verksamhet, tkr 

Verksamhet Utfall Jan - 

Aug 2019  

Utfall Jan - 

Aug 2018  

Förändr jmf 

fg år % 

Budget 2019  Prognos delår 

2019  

Avv Budget-

Prognos 2019  

Nämnd -1 119 -1 149 -3 -1 478 -1 478 0 

Nämnd ofördelade 

medel 

-1   -282 -282 0 

Bibliotek -15 320 -14 735 4 -22 980 -22 980 0 

Program -6 095 -6 077 0 -10 493 -10 493 0 

Konst -433 -413 5 -650 -650 0 

Föreningsbidrag -15 910 -15 797 1 -24 426 -24 426 0 

Avtal -7 311 -6 611 11 -8 080 -7 480 600 

Kultur- o 

fritidsansläggningar 

-15 079 -15 440 -2 -23 229 -22 629 600 

Lokaluthyrning -13 138 -13 138 0 -19 707 -19 707 0 

Övrigt -188 -217 -14 -1 860 -1 860 0 

Kulturskolan -7 298 -7 909 -8 -11 815 -11 815 0 

Summa Kultur- 

och 

fritidsnämnden 

-81 892 -81 487 0 -125 000 -123 800 1 200 

Utfall januari-augusti 

Avvikelsen på 1,2 mkr härrör sig till två enskilda delar, dels en felaktig hyresdebitering och 

andra delen avser en reservation som upptogs i bokslut 2018 vilken tillfullo inte behövts nyttjas 

2019. Den senare gällde slutrapportering av statsbidrag och återbetalning av detsamma där 

återbetalningen blev lägre än reserverade medel. 

Prognos 

Nämndens prognos för helår är + 1,2 mkr vilket härrör sig till de två avvikelser som redovisas 

under utfall jan - aug 2019. Säkerheten i prognosen för helåret är med hänvisning till dessa två 

avvikelser mycket god. 
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KFN §   Dnr KFN19/37 

 

Svar på nämndinitiativ gällande justering av delegationsordningen 

 
Anders Eberhardt (SD) lämnade vid nämndens sammanträde 2019-09-04 ett 

nämndinitiativ i vilket det föreslås att nämnden ser över 

delegationsordningen för Kultur- och fritidsnämnden (KFN18/45) och därefter 

sätter en beloppsgräns gällande konstinköp. 

 

Beloppsgränsen som avses är för kommunens konstinköp som i gällande 

delegationsordningen inte har någon beloppsgräns.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till beställarkontoret att utreda i vilken mån en beloppsgräns är 

relevant för kommunens konstinköp. 

 

att återkomma med rapport i ärendet till kommande sammanträde. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Beställarkontoret 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/37 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-10-02   

 

 
 
 

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 

 

Svar på nämndinitiativ gällande justering av 

delegationsordningen 

Ärendet i korthet 

Anders Eberhardt SD lämnade vid nämndens sammanträde 2019-09-04 ett 

nämndinitiativ i vilket det föreslås att nämnden ser över delegationsordningen för 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN18/45) och därefter sätter en beloppsgräns gällande 

konstinköp. 

Fördjupad beskrivning 

Beloppsgränsen som avses är för kommunens konstinköp som i gällande 

delegationsordningen inte har någon beloppsgräns.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till beställarkontoret att utreda i vilken mån en beloppsgräns är relevant 

för kommunens konstinköp. 

 

att återkomma med rapport i ärendet till kommande sammanträde 

 

Per Lithammer 

Sakkunnig 

 





NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN19/8 

 

Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott 

 

Helen Biörklund (C) har entledigats från sig sitt uppdrag som ledamot i 

Kultur- och fritidsnämnden. Helen Biörklund var också vald till ledamot i 

nämndens föreningsutskott och ny ledamot behöver utses. Jan-Eric Carlsson 

(C) nomineras till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Jan-Eric Carlsson (C) till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens 

föreningsutskott, i stället för Helen Biörklund. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tromanansvarig Kommunledningskontoret 

Tromanassistent Beställarkontoret 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/8 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-10-09   

 

 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

611 83  NYKÖPING 

 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155248369 

per.lithammer@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott 

Ärendet i korthet 

Helen Biörklund(C) har entledigats från sig sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 

fritidsnämnden. Helen Biörklund var också vald till ledamot i nämndens 

föreningsutskott och ny ledamot behöver utses. Jan-Eric Carlsson (C) nomineras till 

ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. 

Fördjupad beskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott består av presidiet samt två ledamöter, 

en från majoriteten och en från oppositionen. Dessa utses av Kultur- och 

fritidsnämnden enligt nomineringar från de politiska grupperna. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Jan-Eric Carlsson (c) till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens 

föreningsutskott, i stället för Helen Biörklund 

 

Per Lithammer 
 

sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tromanassistent Kommunledningskontoret 

Tromanassistent Beställarkontoret 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 
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KFN §   Dnr KFN19/38 

 

Sammanträdesdagar 2020 

 

Förslag till sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2020 har 

tagits fram enligt följande: 

 

19 februari 

22 april 

10 juni 

 

9 september 

28 oktober 

2 december 

 

Nämndens sammanträden äger rum onsdagar kl. 14:00 i Stadshuset, Sal B, 

om inget annat står angivet på kallelsen. 

 

Förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdesdagar för 2020 enligt ovan. 

 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

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 en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-

10-29. 

 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  

  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
2.2.1 KFN19/4:10 Anmälan om delegationsbeslut: Beslut 2019-10-14 om avskrivning av 

skulder för förkomna medier lånade av barn
Verksamhetschef Kultur 
och bibliotek

2019-10-15

3.2.1 KFN19/4:9 Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om inköp av konstverk (augusti 
2018 samt augusti 2019), KOB19/125:1-2

Verksamhetschef Kultur 
och bibliotek

2019-10-15

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

3.1.4 NA18/250:5 Beslut om nytt verksamhetsbidrag 2019-2020 - Nyköpings Musikal & 
Operettsällskap, Nymos

Föreningskonsulent 2019-09-26

3.1.4 NA18/274:3 Rättelse på beslut om verksamhetsbidrag 2019-2020 - Svärta 
Hembygdsförening

Föreningskonsulent 2019-09-12

3.1.2 NA19/232:2 Beslut om arrangemangsbidrag till Eid Adha 2019 - Somaliska 
föreningen

Föreningskonsulent 2019-08-27

3.1.3 NA19/233:2 Beslut om bidrag till fördyrade elkostnader - Automobilsällskapet i 
Nyköping

Föreningskonsulent 2019-08-27

3.1.2 NA19/234:3 Beslut om arrangemangsbidrag för föreläsning om 
landskapsfotografering - Nyköpings Fotoklubb

Föreningskonsulent 2019-08-27

3.1.3 NA19/239:2 Beslut på ansökan om bidrag för hyresbidrag, tre extra rum - Onyx 
innebandy

Föreningskonsulent 2019-09-04

3.1.2 NA19/241:2 Beslut om arrangemangsbidrag, Julstämning 2019 - Baltic Harmony Föreningskonsulent 2019-09-04

3.1.2 NA19/242:2 Beslut om arrangemangsbidrag, musikeftermiddag med Svensk 
Musik och Teater AB - NK-villans vänner

Föreningskonsulent 2019-09-18

3.1.4 NA19/263:2 Beslut om bidrag för det sociala projektet Nyköping för alla, steg 2 - 
Nyköping BIS Fotboll

Föreningskonsulent 2019-10-09

3.1.2 NA19/268:3 Beslut på ansökan om arrangemangsbidrag för Halloween Disco 
2019 - Nyköpings Ungdomsförening Nyk Skol IF

Föreningskonsulent 2019-10-03

3.1.3 NA19/275:2 Beslut om lokalstöd för Slaughters Sisters Rollerderby, hösten 2019 - 
Ung Kraft

Föreningskonsulent 2019-09-18

Delegationsbeslut

2019-10-29

Utskriftsdatum

Kultur- och fritidsnämnden



3.1.2 NA19/294:2 Beslut om arrangemangsbidrag till konserten S(w)ING IT på 
Nyköpings Teater 20 oktober 2019 - Nyköpings Kammarkör

Föreningskonsulent 2019-09-27

3.1.3 NA19/303:2 Beslut om integrationsbidrag till simskola för barn hösten 2019 - Junis 
Nyköping tillsammans med Somaliska föreningen

Integrationsbidrag/Föreni
ngskonsulent

2019-10-01

3.1.4 NA19/307:2 Beslut om bidrag vid tillfälliga behov, hösten 2019 - Nya Teater 
Sörmland

Föreningskonsulent 2019-10-07

3.1.3 NA19/315:2 Beslut om integrationsbidrag, skidskola och alla på snö i Ryssbergen 
- Friluftsfrämjandet i Nyköping och Ung i Brandkärr

Integrationsbidrag. 
Föreningskonsulent

2019-10-11

3.1.4 NA19/318:13 Beslut och instruktioner om redovisning för projektet "Centrala 
mötesplatser för ungdomar" Projekt 1 och 3 - Nyköpings Sportklubb

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent

2019-10-17

3.1.4 NA19/318:14 Beslut och instruktioner om redovisning för projektet "Centrala 
mötesplatser för ungdomar" Fotboll Fitness - IFK Nyköping

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent

2019-10-17

3.1.4 NA19/318:16 Omprövat nytt beslut och instruktioner om redovisning för projektet 
_centrala mötesplatser för ungdomar_Unga Kraftstationer - Ung Kraft

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent

2019-10-17

3.1.4 NA19/318:17.1 Beslut och instruktioner om redovisning för Centrala mötesplatser 
2019 - Nyköpings Ungdomsförening (2/2)

Centrala Mötesplatser, 
projekt- 
Föreningskonsulent

2019-10-17

3.1.4 NA19/318:6.1 Beslut och instruktioner om redovisning för projektet _centrala 
mötesplatser för ungdomar_Mötesplats 2 Workshop i dans - NBV Öst

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent 

2019-10-15

3.1.4 NA19/318:7 Beslut på ansökan om bidrag för projektet ´´Centrala mötesplatser för 
ungdomar´´ hösten 2019 - Nyköpings Ungdomsförening

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent

2019-10-11

3.1.4 NA19/318:9.1 Beslut och instruktioner om redovisning för projektet ´´centrala 
mötesplatser för ungdomar´´ - Unga Kraftstationer - Ung Kraft

Centrala mötesplatser för 
ungdomar projekt- 
Föreningskonsulent 

2019-10-15

3.1.2 NA19/323:2 Beslut om arrangemangsbidrag för The great American Songbook 24 
november 2019 - Nk-villans vänner

Föreningskonsulent 2019-10-07

3.1.2 NA19/326:2.1 Beslut på ansökan om arrangemangsbidrag för Jultomten och Julfest 
- Orientaliska Kristna Förening OFK (2/2)

Föreningskonsulent 2019-10-15

3.1.2 NA19/330:2 Beslut om arrangemangsbidrag för föreläsningsserien Lyskraft hösten 
2019 - NBV Öst

Föreningskonsulent 2019-10-21



3.1.3 NA19/342:2 Beslut om bidrag för tillfälliga behov, ombyggnad av toaletter - 
Tunabergs Hembygdsförening

Föreningskonsulent 2019-10-21

3.1.3 NA19/60:9 Beslut om utökat bidrag för reparation av elljusspåret - Nävekvarns 
GoIF

Föreningskonsulent 2019-08-27



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

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 handlingarna hinner tas fram. 

 

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 

 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-10-29. 

 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Landstinget Sörmland, Kultur 

och utbildning
Beslut från Region Sörmland, Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet § 
39 2019-10-17 Aktivitetsplan 2020, inom Kulturplan Sörmland 2019-2022 

KFN18/31:10

2 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 234 2019-10-08 Taxa för lokaler som förmedlas av 
lokalbokningen samt Taxa för Nyköpings Teater och Culturum 

KFN18/47:13

3 Beställarkontoret Taxa för lokaler som förmedlas genom Lokalbokningen samt taxa för Nyköpings 
Teater och Culturum - Antagen av KF 2019-10-08

KFN18/47:14

4 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

KFN19/18:10

5 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

KFN19/18:11

6 Beställarkontoret Protokollsutdrag KS 2019-08-26 § 200 Fördelning av statsbidrag inom 
integrationsområdet 2019

KFN19/22:3

7 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

KFN19/36:3

8 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

KFN19/36:4

9 Eva Rydén (Nyköpings 
Kommun)

Anmälan om delegationsbeslut KOB19/125:1

10 Eva Rydén (Nyköpings 
Kommun)

Anmälan om delegationsbelsut KOB19/126:1

11 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 237 2019-10-08 Budget 2020, flerårsplan 2021-2022 KFN19/39:1

12 Beställarkontoret Budget 2020, flerårsplan 2021-2022, antagen i KF 2019-10-08 KFN19/39:2

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utskriftsdatum

2019-10-29

Anmälningar
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