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Rapport Långsiktig utvecklingsplan Bryggeriområdet  

Ärendet i korthet 

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.  

Fördjupad beskrivning 
 

För att kunna utveckla Bryggeriområdet i enlighet med planen föreslås att 
blockförhyra lokalerna och i en treårsperiod fokuserat med projektledning driva ett 
projekt i vilket man prioriterar och öronmärker resurser med målbild att 
 
• Utveckla outnyttjade och vakanta ytor som hyrs ut till aktiva kulturutövare 
tillsammans med ett café/restaurang. Skapa ett arbetsplatskluster för KKN som på 
sikt leder till en kulturell mötesplats för medborgare och besöksmål för både 
invånare och turister 
 
• I takt med att Åkroken och nya Bryggeriet växer fram fortsätta utveckla Bryggeriets 
gård och stråket längs ån mot hamnen 
 
• Genomföra samverkansprojekt med föreningslivet genom aktiviteter där kulturens 
betydelse för folkhälsan betonas och därmed också öka nyttjandegraden i lokalerna 
såväl i stad som på landsbygd 
 
• Inventera och initiera möjliga utbildningar inom viktiga kulturarvs- och 
hantverksområden för att stärka återväxten inom KKN 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten 

 

Per Lithammer 
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Bakgrund och Nuläge 

Kultur- och fritidsnämnden gav i 2019 års verksamhetsbeställning uppdrag till Näringslivs-
enheten att i samverkan med Kommunfastigheter ta fram en långsiktig plan för Bryggeri-
områdets utveckling. 
 

Området ligger centralt nära Nyköpingsån och tillhör Nyköpings historiska vagga. Mellan 
torget och Bryggeriområde byggs nu Åkroken där Nyköpingshem uppför flerfamiljshus. Strax 
intill ligger Stadsvakten som nyligen renoverats. Där driver Hembygdsföreningen ett aktivt 
kulturarvsmuseum som blivit en mötesplats för medborgare och föreningsliv.  Lärosätet 
Nyköpings Folkhögskola, granne med Bryggeriet utmed Behmbrogatan, tillhör det kulturella 
stråket utmed ån. Skolan har en kreativ inriktning med många elever och ett omfattande 
kulturellt program. Det hålls också öppna föreläsningar och musikkvällar. I anslutning till 
slottet ligger Slottsvakten som är Sörmlands Museums före detta konsthall. Under 2019 
omvandlas det till en öppen verksamhet med ölbryggeri och servering. Mittemot på andra 
sidan ån finns den ideellt drivna NK-villan, ett kulturellt center med utställnings- och 
föreläsningslokal, festvåning samt servering. Fortsätter vi promenaden mot hamnen ligger 
hamnbodarna med hantverksbutiker och restauranger. Det som förenar byggnaderna är att 
de innehåller aktiva föreningar, bildning som kompletteras med ett 50-tal egna företagare 
inom kulturella och kreativa näringar (KKN). 
 
Redan 1996 då en ny detaljplan för Årummet och Bryggeriområdet antogs fanns ambitionen 
att  
 
”byggnaderna ska fyllas med utåtriktad verksamhet med kultur- och hantverksanknytning för 
att på så sätt skapa ett omväxlande stråk längs ån med många knytpunkter för allmänheten” 
 
och vidare 

”….att erbjuda en kreativ och utvecklingsstimulerande miljö för konstnärer, hantverkare och 
småföretagare” 

Området har genom åren präglats av visionära planer, engagerade hyresgäster, medborgare, 
tjänstepersoner och politiker men också diskussioner och meningsskiljaktigheter.  Det har 
lyfts önskemål från tid till annan att Bryggeriet bör vara mer tillgängligt för invånare och 
besökare, vilket det tidvis också har varit. Uthyrningsgraden har varierat men området har 
alltid varit populärt bland kreativa verksamheter.  
 

 
Uppdrag och mål 

Den långsiktiga planen ska leda till att en tydlig verksamhetsmodell tillskapas utifrån den 

övergripande målbilden för området. Den ska också beskriva de eventuella åtgärder som 

behöver vidtas från kommunens sida för att densamma skall kunna realiseras.  
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Uppdraget långsiktig utvecklingsplan för Bryggeriet ska bidra till att stärka den kulturella och 
kreativa profilen för främst Bryggeriområdet. En framgångsfaktor är om det kan göras på 
sådant sätt att även ovan nämnda verksamheter utmed det kulturella stråket Årummet 
känner sig inkluderade och drar nytta av vad projektet betyder för stadens ökade 
attraktivitet. 
 
Övergripande mål 

• Ett Bryggeriområde som i högre grad än idag bidrar till Nyköpings attraktivitet med 

en miljö som inspirerar aktörer och besökare. 

• En inkluderande och öppen mötesplats där olika kulturella uttryck får mötas och 
berika varandra 

• En kulturgenerator som möjliggör växelverkan mellan föreningsliv, bildning och 
företagande 

• I hög grad samverka med andra intressenter och aktörer i första hand för att stärka 
Årummet men också stärka banden med liknande områden nämnda under rubriken 
Bakgrund och Nuläge 

 
Avgränsning 
 
Uppdraget omfattar fastigheterna Bryggaren 7 och Verkstaden 10. 
 
Översiktlig inventering av innehåll i fastigheter längs kulturstråkets sträckning (se bild 1-
under rubriken Sammanfattning) innehållande kultur- och hantverksinriktat företagande och 
föreningsliv har gjorts.  
 
 

Metod 

Inspirerad av metoden för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har analysen skett i 

samverkan med hyresgäster, intressentparter, tjänstepersoner och medborgare. En 

undersökning har genomförts bland Nyköpingsbor med frågan: 

”Vad förknippar du med platsen Bryggeriet?” 

Intervjuer, workshops sk ”lägereldar”, studiebesök samt inläsning av utredningar, artiklar 

och rapporter har legat till grund för undersökning och slutsats – se bilagd företeckning. 
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Sammanfattning 

Sedan detaljplanen för Årummet och Bryggeriområdet antogs för drygt 20 år sedan har 

staden utvecklat fastigheter och byggnader mellan hamnområdet och stadens centrum längs 

Nyköpingsån. Särskilt i de offentligt ägda fastigheterna har konst och kultur fått ta plats och 

ett kulturstråk har vuxit fram. Kulturstråket är också samlingsnamnet på en grupp företag 

och föreningar som gemensamt träffas och samarbetar om marknadsföring och evenemang. 

Besöksnäringen växer och med den behovet av kulturområden med livaktiga företag och 

verksamheter. 

Kultursstråkets sträckning, bild 1 

Det finns en stor potential för att stärka och utveckla både företagandet, föreningslivet och 

utbildning inom konst och kultur. Orsakerna är de aktiva föreningarna och de många 

småföretagare inom näringen som redan finns. Folkhögskolan som växer och under många 

år har visat goda utbildningsresultat. Kraften och växelverkan uppstår i mötet och samverkan 

mellan föreningsliv, näring och bildning och kan bidra till en återväxt inom branschen. 
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Nyköping skulle behöva en tydlig och samlad kulturvision. Det efterfrågas och önskas av de 

som finns i området. Tillfället att ta armkrok på utövarna och samlas kring gemensamma 

målbilder skulle kunna göra att Nyköping når nya höjder inom kultur. Ska Bryggeriområdet 

kunna utvecklas behöver platsen börja leva och bli känd. Fastigheter är ingenting utan dess 

innehåll. Platsen behöver gå från låghyresområde med lokaler i delvis dåligt skick till stolt 

kulturplats med byggnadsvård i fokus. Det finns goda förutsättningar att uppnå flexibla 

lokaler med högre nyttjandegrad och delningsfunktioner. 

Bryggeriet har alla förutsättningar att bli en hållbar lunga för stadens medborgare och 
besökare, där alla åldrar kan leka och lära inom konst och kultur. 
  
Det fordras dock att det tas ett samlat grepp om området. Samverkan mellan många parter 

inom kommunen med fokus på uppdraget krävs. Bedömningen för att få handlingskraft är 

att driva ett samverkansprojekt under en bestämd tid och med särskild projektledning där 

respektive kommunenhet tillsätter resurser inom respektive ansvarsområde. En 

handlingsplan behöver tas fram med tydliga ansvarsområden och hållbara målsättningar (se 

bild 2 och 3) som efterlevs och följs upp, där mod, öppenhet och konsekvens är ledord.  

Hållbara målsättningar, bild 2 

 



 

6(10) 
 

I materialet finns en övergripande analys över den kulturella och kreativa näringen, området 

och hyresgästerna tillsammans med förslag på hur ett upplägg för genomförande kan se ut. 

Avslutningsvis finns också bilaga med områdesfakta samt tydliggörande av aktiviteter som 

skulle behöva 

genomföras.  

Samverkansmodell, bild 3 

 

Förslag: 

att blockförhyra lokalerna och i en treårsperiod fokuserat med projektledning driva ett 

samverkansprojekt där ovanstående enheter prioriterar och öronmärker resurser med 

målbild att  

• Utveckla outnyttjade och vakanta ytor som hyrs ut till aktiva kulturutövare 

tillsammans med ett café/restaurang. Skapa ett arbetsplatskluster för KKN som på 

sikt leder till en kulturell mötesplats för medborgare och besöksmål för både 

invånare och turister 

• I takt med att Åkroken och nya Bryggeriet växer fram fortsätta utveckla Bryggeriets 

gård och stråket längs ån mot hamnen   

• Genomföra samverkansprojekt med föreningslivet genom aktiviteter där kulturens 

betydelse för folkhälsan betonas och därmed också öka nyttjandegraden i lokalerna 

såväl i stad som på landsbygd 

• Inventera och initiera möjliga utbildningar inom viktiga kulturarvs- och 

hantverksområden för att stärka återväxten inom KKN 

• Ta fram en långsiktig modell där den kommunala organisationen bidrar till en av 

externt uthyrda lokaler/fastigheter.  

 

Den bilagda aktivitetsplanen visar mer detaljerat de nödvändiga momenten.  
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Analys 

 

Övergripande 

Kulturella och kreativa näringar (KKN) kan beskriva som ett tvärsektoriellt samarbete mellan 
kultur- och näringspolitik. De kulturpolitiska mål som finns formulerade på 
www.regeringen.se är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att 
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
 
Definitionen av näringsområdet beskriver tillväxtverket i sin rapport Ge plats på scen, 
Kulturföretagen vill växa som företag med kulturskapande eller andra kreativa processer 
som sin affärsidé eller som sin råvara. Det kan också vara företag som bygger vidare på 
andras skapande, till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel.  
 
Den kulturella och kreativa näringen (KKN) uppgår till 3,1 % av BNP och av de 144 000 
företag nationellt finns ca 2 000 företag i Södermanland. Merparten är småföretag med en 
eller ett par anställda. KKN är mångfacetterad och omfattar såväl, arkitektur, dataspel, 
mode, hantverk, konst, formgivning som artistisk verksamhet. Branschen växer vilket gör att 
det finns förutsättningar att utveckla företagandet likväl som föreningslivet. En av 
grundförutsättningarna är att se de yrkesutövande konstnärer och kulturhantverkare som 
företagare i sitt skapande av konst, formgivning och hantverk.  
 

Nyköping  

Kommunala, regionala och nationella styrdokument, rapporter och besök hos liknande 
verksamheter visar på hur kulturella och kreativa näringar utvecklas idag och påvisar trender 
framåt. För Nyköpings del syns det genom att: 
 

• Kultur är en del av området Folkhälsa och är en uttalad prioritering för kommunen.  

• Kommunen ska genom den fördjupade översiktsplanen skapa förutsättningar för att 
utveckla kulturutbudet och ge möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

• Konst och kultur bidrar till upplevelsen av staden som plats och levande gemenskap.  

• Konst och kultur har förutsättningar att utvecklas som näring och kluster 

• Kulturarv och kulturhistoria är viktiga utvecklingsområden i Södermanland 
 

Region Sörmlands kulturplan 2019-2022 pekar på många styrkor liksom utvecklingsområden. 

Den pekar bland annat på de olika scenrummens variation som ger anledning till nya 

arbetssätt inom konst och kultur. Utmaningen ligger i den geografiska belägenhet och de 

stora variationerna kommuner emellan. I planen beskrivs också kulturen som en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att 

delta i kulturlivet.  

 

Nyköping har ett rikt och varierat kulturutbud.  Sörmlands museum som nyöppnade hösten 

2018 är en del av Region Sörmland. Det är ett länsmuseum med verksamhet i hela Sörmland. 

Det finns ett stort antal föreningar som upprätthåller aktiva verksamheter många med både 

utbildningsaktiviteter liksom träffar och föreläsningar. Studieförbunden bedriver verksamhet 

både i staden och på landsbygden. I de många små samhällen som ligger runt centralorten 
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finns ett stort antal hembygdsföreningar som också tar på sig ett ansvar för att 

bygdetraditioner och kulturarv bevaras. 

 

Det konst och kulturutbud som erbjuds måste vara till för medborgarna och ge tillräckligt 

med variation så att så många kulturyttringar som möjligt finns representerade. Aktörerna 

och genomförarna behöver hitta möjliga vägar att finna resurser och utvecklas. Dialog och 

samverkan aktörer emellan är en förutsättning att utveckla verksamheterna och dess utbud. 

 

Området, stråket och gården 

Området kommer att få ett helt nytt sammanhang i takt med att bostads- och parkområdet i 

Åkroken färdigställs. Det behövs en tydlig vision som arbetas fram gemensamt och med bred 

förankring. För att bli en mötesplats behöver områdets namn säkras både internt och 

externt för att sedan användas konsekvent. Den centrala placeringen och förstärkningen av 

stråket som gjordes i samband med byggnationen av å-promenaden förpliktigar avseende 

byggnadsvård, innehåll och tillgänglighet 

 

Gården som idag upplevs passiv behöver bjuda in besökaren med platser som stimulerar 

nyfikenhet, rekreation och bildning. Bryggeriområdet skulle kunna bli en naturlig plats för 

visualisering av den historiska berättelsen, de verksamheter som etablerat där samt floran 

och faunan vid ån. De omkringliggande kulturområdena som ägs av kommunen tillsammans 

med Bryggeriet kan utgöra fantastiska möjligheter för att disponera och utveckla ytor på nya 

sätt. 

 

Hyresgäster och innehåll lokaler 

Hyreskontrakten behöver en genomlysning. Nya kontrakt har tillkommit och skrivits med 
den tids rådande förutsättningar vilket har fått till följd att konsekventa villkor till viss del 
saknas. En aktiv och transparent dialog om förändringar behöver genomföras för att 
vitalisera förutsättningar och villkor.  
 
Sedan 2008 blockförhyr Kultur- och fritidsnämnden fastigheten Bryggaren 7 till själv-
kostnadspris vilket då uppgick till 538 kr/m². Budgeten för 2019 visar efter avräkning av 
inkomna hyror på ett fastighetsunderskott på knappt 800 tkr, vilket tillskjuts av nämnden. 
Externa hyresgästers utgående hyra uppgår till mellan 300 kr och 800 kr/m² beroende på 
lokalstandard och hyresgästanpassningar. 
 

Innehållet i byggnaderna behöver ses över och kompletteras genom en 

aktiv process med värvning av nya verksamheter i linje med vision och mål. 

Lokaler med gårdsentréer kan utvecklas till öppna verksamheter med mer 

publikt innehåll vilket efterfrågas av både besökare och hyresgäster. 

Byggnaderna innehåller gott om ytor att hyra ut som ateljéer, studios och 

övrigt som behövs för att uppnå god blandning.  

 

KKN-företag 

Företagandet inom KKN har förutsättningar att stärkas och utvecklas. Det 

finns efterfrågan på konst- och kulturlokaler då dessa ofta får stryka på 
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foten när en stad utvecklas och omvandlas.  I området finns flera framgångsrika konstnärer 

som har och har haft betydande roller nationellt. Det finns en stor kunskap och erfarenhet 

som är viktig att ta vara på och föra vidare till nästa generations KKN-företag. Det finns också 

ett växande intresse för hantverksyrke inom återbruk och kulturarv vilket ger grogrund för 

ett ökat företagande inom sektorn. 

 

Genom att etablera en klustermotor och generator för konst- och kulturnäring kan vi samla 

företagare, partners och föreningar som kan driva och utveckla kulturella och kreativa 

samverkansprojekt inom affärsutveckling, evenemang och delningsekonomi. Här kan vi 

också gemensamt sätta och följa upp mål för näringen, vilket ger oss en samlad bild av vad vi 

ska uppnå. 

 

Näringsidkare inom KKN kan behöva se över affärsmodeller anpassade för sin bransch. På 

sikt kan en kulturinkubator och innovationsnod vara en arena för att hjälpa till i utvecklingen 

av nya kulturföretags idéer. 

En spännande tanke längre fram är att sikta på internationella samarbeten inom givna 

specialområden. 

Det behövs en rekrytering och vitalisering av företag till de vakanta ytorna. Det är viktigt att 

beakta behovet av öppna verksamheter med kultur och hantverkskoppling liksom värdet av 

att tillföra någon from av café/restaurang.  

Föreningsliv 

Merparten av föreningslivet delar upplevelser av vikande medlemsantal framför allt bland 

yngre. Följden blir att ekonomin vacklar och förenings- och styrelsearbetet blir tungt för de 

som engagerar sig. Området har flera kulturföreningar inom teater, konst och kulturarv. KKV 

Sörmland har sitt säte i Bryggeriområdet liksom den aktiva bokbinderiföreningen Falsbenet.  

 

Intresse för att tänka nytt kring medlemsvärvning och delningsfunktioner finns. En 

inventering gemensamt med föreningarna av funktionsbehov behövs med målet att nyttja 

befintliga byggnader. Parallellt behövs en analys av framtidens behov av kulturella arenor i 

enlighet med tillväxt och i samklang med översiktsplanen att göras. 

Bildning 

Regionens kulturplan visar tydlig att läran om vårt kulturarv måste säkerställas. 

Folkhögskolan som ligger i området är en tung och aktiv aktör som bidrar med utbildningar 

inom flera hantverksområden. Växelverkan mellan skola, föreningsliv och företagare är 

redan verklighet då konstnärer över tid arbetat som lärare på Folkhögskolan. Det samarbetet 

kan utvecklas på flera sätt både avseende nyttjande av lokaler och utrustning liksom 

möjligheten att få rekrytering av konstnärer och hantverkare när eleverna avlutar studier. 

Samverkan med andra folkhögskolor kan också utvecklas. 
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Bilaga: Fakta och referensmaterial 

43 hyresgäster, ca 75 % intervjuade, 300-400 föreningsmedlemmar 
47 lokaler 
6 workshops, sk ”Lägereldar med 20-25 tal deltagare vid varje 
 
Övriga intervjuade: 

Almi, Nyföretagarcentrum, Regionen,  

Biblioteket, Nyköpings arenor, Samhällsbyggnad - Bygglov, Plan-enheten, 
Livsmedelsenheten 
Tekniska divisionen – Kommunfastigheter-Gata, Hamn, Park 
 
Uthyrbar yta 3 310 m²  
Vakanta ytor 300 m², ej verksamma 170 m², outvecklat 325 m² 
Hyresnivå 280-870 kr m² 

Extern undersökning om kännedomsgraden genomförd, 97 svarande 

Studiebesök och externa kontakter: 
Not Quite – Konstnärligt besöksmål i Dalsland 
Botkyrka kommun - Subtopia 
Eskilstuna kommun – Rademachersmedjorna, Retuna 
Örebro kommun – Wadköping 
Avesta kommun – Verket 
Nacka – Dieselfabriken 
Coompanion – Kooperativ utveckling 
Klump - Kulturinkubator 
 
Texter: 
Regionens kulturplan 
KKN utvecklingsplan 2018-2022, Blekinge 
Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040 
Rapport från Tillväxtverket, Ge plats på scen, kulturföretagen vill växa 
Kulturpolitisk policy, Nyköpings kommun 
Näringslivsstrategi och näringslivsrapport 
Besöksnäringsstrategi 
Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter 
Klimat- och energistrategi 2016-2020 
Strategi för integration och social sammanhållning  
Detaljplaner för Årummet, Bryggaren, Mejeriet, Nyköpings Bruk, Verkstaden 
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   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. 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna detaljbudget för Kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 

2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19. 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/44 

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-11-19  
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 

 

Detaljbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2020 

Ärendet i korthet 
Förslag till detaljbudget har tillsammans med verksamhetsbeställningar upprättats 

för verksamhetsåret 2020. Sammanställning finns i bilaga, till tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna detaljbudget för verksamhetsåret 2020, i bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-11-19 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomi 
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Ansvarsområden 
 

 

• Folkbibliotek 

• Kulturskola 

• Kulturverksamhet 

• Offentlig konst 

• Föreningsstöd 

• Fritidsanläggningar (ej Rosvalla) 

• Fritidsgårdar 

• Lokaluthyrning 

• Lotteritillstånd 

• Konsumentrådgivning 

• Stipendier för kultur, idrott och insatser i föreningslivet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mål för prioriterade målområden 2020 
 

 

Prioriterat 

målområde 

Inriktning/ 

övergripande mål 

(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 

(informations-

källa) 

Aktuellt läge 

2018 

Acceptabelt 

värde 2020 

 

Social 

sammanhållning 

Människor med 

funktionsnedsättning 

ska på lika villkor 

kunna delta i det 

kultur- och fritidsliv 

som kommunen 

ansvarar för 

(Tillgänglighetsplan) 

Tillgängligheten vid 

kommunens 

utebadplatser 

förbättras 

Insatser för att 

öka 

tillgängligheten 

vid kommunens 

utebadplatser 

för personer 

med 

funktionsnedsät

tning (Egna 

uppgifter) 

5 6 

Social 

sammanhållning 

Att alla kan vara 

delaktiga i samhälls- 

och kulturlivet (Miljö- 

och folkhälsopolicy) 

Medborgarna är lika 

nöjda med kultur 

och fritidslivet 

oavsett kön  

 

Differens i 

index beroende 

på kön, Nöjd 

Medborgarindex

(Kolada) 

6 5* 

*Ett lägre värde är bättre än ett högre (mindre skillnad) 
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Nämndens kompletterande mål 
 

 

 

Inriktning/ 

övergripande mål 

(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 

(informations-

källa) 

Aktuellt 

värde 

 

Acceptabelt 

värde 2020 

 

Tillväxt Medborgarna är mer nöjda med 

kommunens kultur- och fritidsliv än 

föregående år 

Nöjd 

medborgarindex

,(Kolada)* 

Kultur: 68 

Idrotts- och 

motionsanläg

gningar: 62 

mer än 68 

 

mer än 62 

Goda 

verksamhetsresultat 

Antalet aktiviteter för att stimulera 

kommunens friluftsliv har ökat jfr 

föregående år 

Ranking som 

friluftskommun, 

Årets 

friluftskommun, 

(Naturvårdsverk

et) 

36 lägre än 36 

*Medborgarnas bedömning av kommunens kultur- och fritidsliv skala 0-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunduppdraget 
 

 

 

Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget 

KKiK område Mått Timmar 

2016 

Timmar 

2017 

Timmar 

2018 

 

Tillgänglighet 

 

 

Öppethållande Huvudbibliotek timmar/vecka 

 

48 

 

 

48 

  

48 
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Nämndens kompletterande uppföljning av grunduppdraget 

 Mått 2016 2017 2018 

Verksamhetsresultat 

 

 

 

Social sammanhållning 

 

Antal lån tryckta 

medier totalt 

 

Antal lån tryckta 

medier barn 

 

Antal fysiska besök, 

bibliotek samtliga 

enheter 

 

Antal kulturprogram 

totalt 

 

Antal 

deltagartillfällen i 

åldern 7-20 år, 

dividerat med antal 

invånare 7-20 år den 

31/12 

Kvinnor 

män 

totalt 

 

Idrottsföreningar med 

flickdominerad 

verksamhet, andel % 

 

Idrottsföreningar med 

pojkdominerad 

verksamhet, andel % 

 

Idrottsföreningar med 

varken pojk- eller 

flickdominerad 

verksamhet, andel % 

 

 

423 872 

 

207 684 

 

265 222 

 

1045 

 

 

 

                                    

21                                                         

33                             

27 

 

18 % 

 

63 % 

 

18 % 

 

 

356 088 

 

191 072 

 

257 737 

 

1055 

 

 

                                

                                

21                          

33                      

27 

 

15 % 

 

63 % 

 

22 % 

 

 

245 507 

 

184 918 

 

253 114 

 

1045 

 

 

                                          

                             

19                        

32                       

26 

 

13 % 

 

66 % 

 

21 % 

 

 

Resurser Kostnad/invånare 

kultur (Kolada) 

  

Kostnad/invånare 

fritidsverksamhet 

(Kolada) 

 

1035 

 

 

2241 

 

1085 

 

 

2437 

 

1321 

 

 

2407 
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Händelser och åtgärder 2020 

 

 

 

• Fortsättning på tidigare uppdrag avseende 
central fritidsgård implementera en 
samordningsfunktion för 
fritidsgårdverksamhet i kommunen i syfte att 
höja kvalité samt att utveckla centrala 
mötesplatser för ungdomar. 

 

• Fortsatt arbete för Bryggeriområdets 
utveckling utarbetas i samverkan med 
Kommunfastigheter och Näringslivsenheten.  

 

• Konstsatsningar vid två nya förskolor samt 
Gripsholmsparken. 

 

 
 

 

• Revidera tidigare framtaget Idrottspolitiskt 
program samt antagande av detsamma. 

 

 

• Fortsatt arbete med att öka tillgängligheten 
vid kommunens utebadplatser. 

 

 

• Ny målgrupp för kulturskolan 6 – 19 år. 

  

• Upphandling drift av Hjortensbergsbadet 

 
 

 

 

 

Ekonomi 

 

 

 

Mnkr 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Budget 

2020 

Intäkter 2,5 2,5 2,9 1,3 

Kostnader -126,0 -127,5 -126,4 -126,3 

Netto -123,5 -125.0 -123,5 -125,0 

 

 
 

 

 

 

Taxor och avgifter 
Taxor och avgifter för Kulturskolan, bibliotek och lokalbokningen i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2019-10-08 

 

Investeringar 

 

 

1 mnkr i öronmärkta investeringsmedel till offentlig konst rekvireras från kommunstyrelsen till finansiering 
av enskilda projekt. Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat idéer om konstnärlig gestaltning som ska 
kommuniceras med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, divisionen Barn, utbildning, kultur och 
Tekniska divisionen, för bästa möjliga genomförande. 
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Volymer och nyckeltal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volymer Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020

Antal tryckta medier, totalt 245 507 360 00 360 000

Lån tryckta medier barn, antal 184 918 200 000 200 000

Antal fysiska besök, samtliga enheter 253 114 260 000 260 000

Antal e-bokslån 11 362 10 000 10 000

Antal kulturprogram totalt 1 045 1 050 1 000

Varav kulturprogram barn 712 720 720

Besök Hjortensbergsbadet 205 791 200 000 200 000

Nyckeltal (skala 1 - 10)

Nöjdhet bibliotek 9 9 9

Nöjdhet kulturprogram 8,5 9 9

Nöjdhet lokalbokningen 8,6 8,6 8,7



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KFN § Dnr KFN19/45 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från division 

Barn, Utbildning, Kultur 2020 

Handlingar skickas ut separat.
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 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   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.  

 

Förslag till beslut 

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 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/46 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-11-20   

 

 
 
 

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 

 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från 

Näringsliv 2020 

Ärendet i korthet 
En beställning av verksamhet från Näringslivsenheten 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.  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna beställningen av verksamhet från Näringsliv 2020, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Näringsliv 
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Näringsliv 2020 
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1. Formalia 

1.1. Parter/kontaktpersoner 

Parter är Kultur- och fritidsnämnden och Näringsliv. Ombud är nämndens 

sakkunniga tjänsteperson. 

Uppdragstagare är Näringsliv. Ombud är divisionschef. 

1.2. Giltighetstid 

Beställningen avser kalenderåret 2020. 

1.3. Tvist/omförhandling 

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt 

förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, 

organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och 

förordningar, äger part rätt att begära omförhandling. 

1.4. Ansvarsfördelning 

Beställare: Kultur- och fritidsnämnden 

Utförare: Näringsliv 

1.5. Dataskyddsombud 

Kommunledningskontoret ansvar för att det finns ett dataskyddsombud. 

2. Omfattning 

2.1. Verksamheter 

- Kulturprogramverksamhet 

- Föreningsstöd 

- Fritidsgårdar 

- Tillståndsprövning enligt Lotterilagen (1994:100) 

- Lokalbokning 
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2.2. Uppdrag 

Verksamhet Särskilda uppdrag specifikt för verksamhetsåret 2020 

Central 

mötesplats/fritidsgård 

för ungdomar 

Som fortsättning på tidigare uppdrag avseende central fritidsgård 

implementera en samordningsfunktion för fritidsgårdverksamhet i 

kommunen i syfte att höja kvalité samt att utveckla centrala mötesplatser 

för ungdomar. 

Kultur/fritid  

 

 

Föreningsstöd 

Fortsatt arbete för Bryggeriområdets utveckling utarbetas i samverkan 

med Kultur- och fritidsnämnden och Kommunfastigheter. 

  

Samverkan med DSO i pilotprojekt kring idéburet offentligt partnerskap 

med föreningslivet med syfte att arbeta med aktiviteter på särskilda 

boenden för äldre, vilka ska vara öppna även för äldre som bor i ordinärt 

boende 

 

Verksamhet Uppdrag, löpande 

Kulturprogramverksamhet Arrangera kulturprogramsverksamhet tillgänglig för alla 

samhällsgrupper inom kommunen oavsett ålder, ursprung och kön 

Nyköpings kommun, främst i lokalerna Culturum och Nyköpings 

teater. 

 Samverka kring arrangemang som nationaldags- och nyårsfirande, 

Stora historiepriset samt Gästabudsspelet. 

Föreningsstöd Kommunikation, information och dialog med det lokala föreningslivet 

 Bereda och besluta om bidrag till föreningar upp till 300 000 kr samt 

bereda och lämna förslag till beslut om bidrag till föreningar över 300 

000 kr till nämndens föreningsutskott. 

 Utbetala samtliga bidrag till föreningar inom Kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde 

 Samverka med Samhällsbyggnadsenheten och Beställarkontoret 

avseende Naturvårdsverkets enkät Årets Friluftskommun 

Fritidsgårdsverksamhet Bevakning av och stöd till fritidsgårdsverksamhet, som utförs av 

föreningar enligt avtal med Kultur- och fritid. 
 

Lokalbokning Uthyrning av lokaler i lokalbokningssystemet. De största arenorna är 

Rosvalla, Culturum, Träffen, Teatern, Nyköpingshus. Nyköpings 

Arenor ansvarar även för lokalbokningens uthyrningslokaler i 

Nyköpings kommun, i detta ingår idrottshallar och vissa skolors aulor.  

Tillståndsprövning enligt 

Lotterilagen 

Pröva och besluta om lotteritillstånd 
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3. Nämndens verksamhetsmål 

 

Målområde: Social sammanhållning  

 

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt 
läge  

Acceptabelt 
värde 2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Medborgarna är lika nöjda 

med kultur- och fritidslivet 

oavsett kön,  

Index över 

differenser 

beroende på 

kön, Nöjd 

Medborgarindex, 

(Kolada) 

6(2018)  Lägre än 6 Årsbokslut 

*Lägre värde är ett bättre resultat än högre (mindre skillnad) 

 

 

 

Målområde: Tillväxt  

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt läge  Acceptabelt 
värde 2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Medborgarna är mer 

nöjda med 

kommunens kultur- 

och fritidsliv än 

föregående år 

Nöjd 

Medborgarindex, 

(Kolada) 

Kultur: 68 

Idrotts- och 

motionsanläggningar: 

62 (2018) 

Mer än 68 

Mer än 62 

Årsbokslut 

 

 

Målområde: Goda Verksamhetsresultat 

Nämndmål Indikator  Aktuellt 
läge  

Acceptabelt 
värde 2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Antal aktiviteter för att 

stimulera kommunens 

friluftsliv har ökat jfr 

föregående år 

Ranking i Årets 

friluftskommun, 

(Naturvårdsverket) 

36 Lägre än 36 Årsbokslut 
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Målområde: Delaktighet 

Nämndmål Indikator  Aktuellt 
läge  

Acceptabelt 
värde  2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Andelen föreningar 

med genomförd 

kvalitetssäkring har 

ökat jfr föregående 

år 

Andel 

föreningar med 

kvalitetssäkring, 

(Egna 

uppgifter) 

99 % 100 % Årsbokslut 

 

4. Övrig verksamhetsuppföljning 

Vad  Varför När Hur 

Synpunkten Värdefull input till 

nämnden 

Oktober efter 

delårsbokslut 

Rapport på 

nämndsammanträde  

Mätning av 

brukarnöjdhet 

avseende kvalitet, 

bemötande och 

tillgänglighet 

Nyckeltal i 

uppföljning av 

verksamheten 

Höst Easyresearch (enkät 

på nätet)  

 

5. Ekonomi 

5.1. Volymer och ersättningar 

Verksamhet Ersättning tkr 

Kulturprogramverksamhet  8127 

Föreningsstöd 22 990 

Lokalbokning 22 574 

Central mötesplats 600 

5.2. Avgifter  

Avgifter för hyra av lokal enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. 

 

6. Insyn och tillsyn 

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom:   

- Regelbundna beställar- och utförarmöten.   

- Verksamhetsbesök 

- Beställda rapporter till nämnden 
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7. Styrande dokument   

- KFN18/45 Delegationsordning 

- KK12/452 Kulturpolitisk Policy för Nyköpings kommun 

- KK09/250 Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 

- KK15/650 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 

- KFN18/10 Regler för uthyrning via lokalbokningen – hyresgästens ansvar 

- KFN19/566 Taxa för lokaler som förmedlas av Lokalbokningen 

- KFN19/30 Riktlinje för föreningsbidrag  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   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. 

 

Förslag till beslut 

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 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/47 

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-11-19  
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 

 

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från 

Tekniska Divisionen 2020 

Ärendet i korthet 
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. 

 

Förslag till beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna beställningen av verksamhet från Tekniska divisionen för 

verksamhetsåret 2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

  

 

 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Tekniska Divisionen 
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1. Formalia 

1.1. Parter/kontaktpersoner 

Parter är Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen.  

Ombud är nämndens sakkunniga tjänsteperson. 

Uppdragstagare är Tekniska Divisionen. Ombud är divisionschef. 

1.2. Giltighetstid 

Beställningen avser kalenderåret 2020. 

1.3. Tvist/omförhandling 

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt 

förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, 

organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och 

förordningar, äger part rätt att begära omförhandling. 

1.4. Ansvarsfördelning 

Beställare: Kultur- och fritidsnämnden 

Utförare: Tekniska divisionen 

1.5. Dataskyddsombud 

Kommunledningskansliet ansvarar för att det finns ett dataskyddsombud 

2. Omfattning 

Idrotts- och fritidsanläggningar enligt bilaga 1 

2.1. Verksamheter 

Se bilaga 1 
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2.2. Uppdrag 

Verksamhet Uppdrag, specifikt för avtalsåret 

Naturbad 

 

 

Anläggningar 

 

Medel till investeringar för förbättringar av naturbad inklusive 

tillgänglighetsanpassning, äskas från kommunstyrelsen under verksamhetsåret. 

 

I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden inventera och kartlägga befintliga 

spontanidrotts anläggningar i kommunen. 

 

Verksamhet Uppdrag, löpande 

Drift och skötsel av 

idrotts- och 

fritidsanläggningar 

Drift och skötsel enligt bilaga 1. 

 Ansvara för service, administration och klagomålshantering avseende drift och 

skötsel av anläggningarna. 

 

 

3. Nämndens verksamhetsmål och 

förbättringsuppdrag 

 

Målområde: Social sammanhållning 

 

Människor med funktionsnedsättning ska på lika villkor kunna delta i det 

kultur- och fritidsliv som kommunen ansvarar för. 

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt 
läge  

Förväntat 
resultat 
2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Tillgängligheten vid 

kommunens naturbad  

Insatser för att 

förbättra 

tillgängligheten för 

personer med 

funktionsnedsättning 

5 6 Årsbokslut 
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Målområde: Social sammanhållning  

 

Att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet. 

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt 
läge  

Acceptabelt 
värde 2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Medborgarna är lika 

nöjda med kultur- och 

fritidslivet oavsett kön,  

Index över 

differenser 

beroende på 

kön, Nöjd 

Medborgarindex, 

(Kolada) 

6(2020) 5* Årsbokslut 

*Lägre värde är ett bättre resultat än högre (mindre skillnad) 

 

Målområde: Tillväxt  

 

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt läge  Acceptabelt 
värde 2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Medborgarna är mer 

nöjda med 

kommunens kultur- 

och fritidsliv än 

föregående år 

Nöjd 

Medborgarindex 

(kolada) 

Idrotts- och 

motionsanläggningar: 

62 (2018)  

 Mer än 62 Årsbokslut 

Målområde: Goda verksamhetsresultat  

 

Förbättringsuppdrag Indikator  Aktuellt 
läge  

Acceptabelt 
värde  2020 

Tidpunkt 
avrapportering 

Antal aktiviteter för att 

stimulera kommunens 

friluftsliv har ökat jfr 

föregående år 

Ranking som 

friluftskommun, 

Årets 

friluftskommun, 

(Naturvårdsverket) 

36 Under 36 Årsbokslut 

 

4. Övrig verksamhetsuppföljning 

Vad  Varför När Hur 

Synpunkten  Värdefull input till 

nämnden 

Oktober efter 

delårsbokslut 

Rapport på 

nämndsammanträde  
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5. Ekonomi 

5.1. Volymer och ersättningar 

 

Verksamhet Ersättning tkr 

Serviceuppdrag, 

administration, 

klagomålshantering 

och utredning 

300 

Hyror för kultur- och 

fritidsanläggningar 

21 021 

Drift och skötsel, 

bollplaner 

190 

Drift och skötsel, 

naturbad 

830 

Drift och skötsel, 

friluftsanläggningar; 

motionsspår, Hälsans 

stig, naturisbanor, 

kanotled, skidbacke 

350 

Drift och skötsel, 

skyltar Å- promenaden 

30 

 

5.2. Avgifter  

Avgifter för inträde till Hjortensbergsbadet sätts av entreprenören Medley.  

Avgiftsförändringar gällande skolor skall ske efter samråd med Kultur- och 

fritidsnämnden. 

6. Insyn och tillsyn 

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom: 

- Regelbundna beställar- och utförarmöten.   

- Verksamhetsbesök 

- Beställda rapporter till nämnden 

- Uppföljning av internöverenskommelsen enligt bilagt 

uppföljningsdokument 

-  

7. Styrande dokument   

- KFN18/45 Delegationsordning 
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- KK09/250 Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 

- KK15/650 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 
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Skötselbeskrivning av kultur- och 

fritidsanläggningar 

 
1. Folkungavallen 

 
2. Konstgräsplan, Brandkärr 

 
3. Övriga bollplaner 

 
4. Sporthallen 

 
5. Motionsspår 

 
6. Naturisbanor 

 
7. Skidbacke 

 
8. Naturbad 

 
9. Camping 

 
10. Kanotleder 

 
11. Hälsans stig 

 
12. Historien om Sörmland 

 
13. Bryggeriområdet 
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Anläggningsår 1914 
Omklädningsrum 4 st 
Läktare 
 
 
Anläggningsår 1922 
Fotbollsarena 
Friidrottsarena kolstubb (skolidrott) 
 
 
Tillbyggnad 1964 
Omklädningsrum 
Offentliga toaletter 
 
 
Tillbyggnad 1983 
Omklädningsrum 2 st 
Domarrum 
Automatisk bevattning 
Friidrottsarena ombyggd 
 
 
Tillbyggnad 2001 
Speakerhytt 
 
 
Upprustning 2003 
Ny gräsyta på bollplan 
 
 
 
 

Skötselbeskrivning 
 
Daglig tillsyn och skötsel handhas av IFK Nyköping och Hargs BK enligt 
särskilt avtal med Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Kommunfastigheter ansvarar för långtidsplanerat underhåll. Gemensam syn 
av anläggningen görs årligen. Kommunfastigheter är sammankallande. 

 

 1. Folkungavallen 
 Bollplan, friidrottsarena 
 läktare, omklädningsrum, förråd mm. 
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Anläggningsår 2014 
Storlek 60x40 m, konstgräs  
2 fotbollsmål + nät 
  

 
Skötselbeskrivning 

• borstning av plan samt tillförsel av gummigranulat  
• skräpplockning 

• vid behov djuprengöring 
 
 

 

 2. Konstgräsplan 
 Brandkärr 
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Gripenplan 
Anläggningsår 1975 
Storlek 100x58 m, gräs 
2 fotbollsmål för 11-mannaspel + nät 
Anläggningen renoverad 1998 
 
Långbergsplan 
Anläggningsår 1975 
Storlek 100x58 m, gräs 
2 fotbollsmål för 11-mannaspel + nät 
Storlek 60x30 m, grus 
5 st. 10 m höga stolpar samt skyddsnät från 2 m höjd på kortsida mot väster 
4 500 m2 gräsytor mm för friidrottsändamål 
Anläggningen renoverad 1998 
 
Herrhagen 
Anläggningsår 1995 
Storlek 90x70 m, gräs 
2 fasta fotbollsmål för 7–mannaspel + nät 
Nät uppsatt på 4 m höga stolpar längs norra kortsidan 
 
Rättarvallen 
Storlek 60x40 m, gräs 
 
 

 
 

Skötselbeskrivning 

• Skötsel och underhåll på låg nivå vilket motsvarar gräsklippning i 
medeltal mellan 10 – 15 ggr per år.  

• Gödsling görs normalt 2 ggr/år på varje plan. 

 

 3. Övriga bollplaner 
 Skolidrottsplatser 
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Anläggningsår 1960 
Storlek 40x20 m 
Läktarplatser 600 sittande 
Omklädningsrum 4 st 
Domarrum 2 st 
Kanslilokaler 
Vaktmästeri 
Förrådsutrymmen 
 
År 1989 
Ny belysning 
Motordrivna basketkorgar 
Elektronisk anslagstavla 
 
År 1991 
Nytt golv 
 
År 1995 
Sarg för innebandy 
 
År 1999 
4 nya omklädningsrum 
Högtaleri 
Skurmaskin 
 
År 2001 
Ny topp på golvbeläggning 
Ny sarg för innebandy 
 
 

Skötselbeskrivning 
 
Daglig tillsyn och skötsel handhas av Nyköpings Arenor. Kommunfastigheter 
ansvarar för långtidsplanerat underhåll. Gemensam syn av anläggningen görs 
årligen. Kommunfastigheter är sammankallande. 
 
 
 

 

 4. Sporthallen 
 Handboll, innebandy, volleyboll, basket,  
 inomhusfotboll, bordtennis, boxning. 
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Motionsspår 
 

• Ekensberg 
 

• Hållet 
 

• Stigtomta 

 
 

 

 5. Motionsspår 
 Elljusspår, övriga motionsspår 
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Naturisbanor 
Långberget 
Bryngelstorp 
Stenkulla 
Långsätter 
Oppeby, Regeringsvägen 
Svandammen, Nyköpingshus 

 
 
Skötselbeskrivning  
Förutsättningen för att göra is är att det råder tjänlig väderlek.  

• Underhåll på låg nivå vilket innebär underlagsförberedelser 

• Snöröjning samt spolning  
 

 

 

 6. Naturisbanor 
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Brandkärr (S:t Moritz) 
Belyst med 5 ljuspunkter. Armaturerna är nya sedan år 2010. 

 
 

Skötselbeskrivning 
• Tillsyn 

• Drift och underhåll av belysningsanläggning 

• Slyröjning görs varje år inför vintersäsong 

• Rötskadebesiktning på belysningsstolpar genomförd år 2010 

• Översyn av belysning/armaturer 

 
 
 
 

 

 7. Skidbacke 
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Generellt gäller för naturbaden att en årlig säkerhetsbesiktning utförs inför 
badsäsong. Skötseln av de badplatser som ska underhållas med regelbunden 
kommunal skötsel genomförs av föreningar med avtal. Tekniska divisionen 
ansvarar för tillsyn samt utbetalning av skötselbidrag. 
 
Näsudden, Örstigsnäs 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: TC med tank, 1 st sopkärl, 5 st. sopställ, grillplats, livboj. Badet är 
tillgänglighetsanpassat under 2011 med handikappramp, förbättrad P-plats 
och mötesplatser.  
Skötsel: Arbetsmarknadsenheten. 
 
 
Bålsjöbadet, Ålberga 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, TC med tank, 1 st. sopkärl 240 L, 2 
st. sopställ, badbrygga U, flotte, livräddningsbåt, livboj, 3 st campingmöbler, 
gungställning, rutschbana. 
Badet är tillgänglighetsanpassat 2012 beträffande parkering, 
omklädningshytter och möblemang. 
Nya bryggor 2017. 
Skötsel: Avtal med Ålberga GoIF. 
 
Bärstabadet, Stigtomta 
Ägare: Erik Sjögren, Bärsta Krongård 
Utrustning: TC med tank, 1 st sopkärl 660 L, gungställning. 
Skötsel: Lantbrukarservice 
 
Hopen, Husby-Oppunda 
Ägare: A.M. Lindberg, Bagaregatan 57, 611 30 Nyköping, T. U. Neumuller, 
Kakagatan 1, 58237 Linköping och T. M. Neumuller, Vevelsta, 64033 Bettna. 
Utrustning: TC, 1 st sopkärl 240 L, flytbrygga med litet hopptorn, ny 
brygganläggning 2011, livboj, grillplats. 
Skötsel: Avtal med Husby-Oppunda sockenförening. 
 
Harhålet, Stigtomta 
Ägare: Tom Barkman, Ekeby, 610 56 Vrena 
Utrustning: TC med tank, 2 st sopkärl 660 L, 3 st livbojar, 2 st campingmöbler, 
grillplats. 
Skötsel: Avtal med Stigtomta IF. 
 

 

   
 8. Naturbad  
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Edstorpsbadet, Råby 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, TC med tank, 2 st. sopkärl 370 L, 1 
st. sopställ, badbrygga U, badflotte, livräddningsbåt, livboj, 1 st.  
campingmöbel, 3 st. fasta soffor, grillplats. Badbryggor utbytta år 2010. 
Skötsel: Avtal med Råby-Rönö IF. Vägbidrag betalas till Edstorps 
sommarstugeförening. 
 
Stavsjöbadet, Stavsjö 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, TC med tank, 1 st sopkärl 660 L, 4 
st sopställ, badbrygga U, livräddningsbåt, livboj, 3 st campingmöbler, 
rutschbana, gungställning. 
Badbryggor utbytta 1999. 
Skötsel: Avtal med Stavsjö Vägförening. 
 

      
Rinkebybadet, Jönåker 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D +H och förråd, TC med tank, 2 st sopkärl 370 L, 1 st 
sopställ, badbrygga U, badflotte, livräddningsbåt, livboj, gungställning,  
Nya bryggor och badflotte år 1998. 
Skötsel: Avtal med Jönåkers IF. Vägbidrag till Råsbäckens vägsamfällighet. 
 
Likstammen, Tystberga 
Ägare: Holmens Bruk AB 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, TC med tank, 1 st sopkärl 660 L, 
badbrygga U, badflotte, livräddningsbåt, 2 st livbojar, 2 st campingmöbler, 3 st 
fasta soffor, grillplats. 
Nya bryggor och badflotte år 2017. 
Skötsel: Avtal med Sätterstabygdens hembygdsförening. Vägbidrag betalas till 
Drömsta-Baggebol. 
 
Näset, Vrena 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, Hyrtoalett handikappmodell, 1 st. 
sopkärl 660 L, 1 st. sopkärl 240 L, badbrygga U, badflotte, livräddningsbåt, 
livboj, 2 st. campingmöbler, 3 st. soffor, gungställning. Bryggor utbytta år 2009. 
Skötsel: Avtal med Vrena IF. 
 
Ånstabadet, Lid 
Ägare: Björn Colliander, Ånsta, Runtuna 
Utrustning: Omklädning D + H, toaletter inhyrs, 3 st. sopkärl 660 L, 1 st. 
sopställ, badbrygga U, livräddningsbåt, livboj, campingmöbel, grillplats. 
Brygga utbytt år 1998. 
Skötsel: Avtal med Runtuna IK 
 
Krognäsbadet, Buskhyttan 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Omklädning D + H och förråd, TC med tank, 1 st. sopkärl 660 L, 
fast badbrygga, livräddningsbåt, 3 st. campingmöbler, 5 st. lösa soffor, 
2 st. grillplatser, gungställning, . Den fasta badbryggan reparerad 2017.  
Skötsel: Buskhyttans SK. Vägavgift betalas till Buskhyttans Vägförening. 
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Parkbadet, Nävekvarn 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: TC+tank, livboj, 2 st. papperskorgar, gungställning. Badbryggor 
finns vilka ägs och sköts av Nävekvarns båtklubb. 
Skötsel: Avtal med Nävekvarns Båtklubb 
 
 
Västra Kovik, Tunaberg 
Ägare: Badplatsen tillhör kommunen. Parkeringsfältet tillhör Fredrik Alfort och 
Louise Skaj, Stockholm, och arrenderas av kommunen. 
Utrustning: Byggnad med TC med tank och sophus, 1 st sopkärl 660 L, 1 st 
sopkärl 370 L. 
Badets utrustning används även av vandrare utmed Sörmlandsleden. 
Skötsel: Avtal med Buskhyttans SK. 
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Nävekvarns Camping 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Kiosk och gatukök, liten servicebyggnad vid campingen, ca 20 
elplatser. Lekplatsutrustning byttes år 2008. 
Skötsel: Utarrenderat/uthyrt till Selman Aslan, Nyköping.  
 
Strandstuvikens Camping 
Ägare: Nyköpings kommun 
Utrustning: Receptionsbyggnad/kiosk, 2 servicebyggnader, 8 campingstugor,  
2 toalettbyggnader, 1 förrådsbyggnad, 2 omklädningshytter, 
vaktmästarbostad, livräddningsbåt, roddbåt, 3 st. livbojar. 
Ny väg till området, som disponeras av Caravan Club, utförd år 1997. 
Gamla servicebyggnaden utbytt mot ny med toaletter, duschar och tvätt år 
2000. 
Kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

 
 
 
 

 

 9. Camping  
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Vid kanotledens slut i Harg samt i Vrena finns sopkärl, som bekostas av 
kommunen. Vid kanotledens slut i Harg finns en enkel landningsbrygga. 
Brygga vid Kristineholm ingår i leden. Bryggan reparedes under 2017. 
 
 

 

 10. Kanotleder 
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Under 2009 iordningställdes en 6 km lång sträcka som benämns Hälsans Stig 
i Nyköpings centralort.  Sträckan är utlagd längs befintliga gång- och 
cykelstråk. 
5 informationstavlor. 
53 skyltar med hänvisning för riktning och km-anvisning 
 

Skötesel- och underhållsbeskrivning  
Stigen ska vara tillgänglig året runt och underhållas vad gäller snöröjning, 
sandning och belysning. Uppsatta informationstavlor, km-anvisning och övriga 
skyltar längs stigen underhålls och/eller byts ut vid behov. Särskilt tillsynsavtal 
har tecknats med hjärt- och lungsjukas förening i Nyköping. 
 

 

 11. Hälsans stig  
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Skyltar  

Historien om Sörmland, med skyltar (35 st) placerade runt om i 
stan, inte bara vid ån. 

Skulpturer  

 
I.    Sigrid Karlsson  
 
II.   Joachim Danckwardt  
 
III.  Jacob Serenius  
 
IV. Henriette Löwen  
 
V.  Hertig Karl  
 
 
Skötselbeskrivning 
 

• tillsyn och underhåll av skyltar  

• tillsyn och underhåll av skulpturer  

 

Åtgärder  

 

Regelbunden tillsyn av skyltar och skulpturer enligt nedanstående 
beskrivning:  

 

• Rengöring av klotter och annan dekoration samt avtvättning av 
naturlig smuts på skyltar och skulpturer 

• Under sommartid rengöres speciellt skyltar och skulpturer som är 
placerade i anslutning till lindar 

• Reparation och underhåll efter skadegörelse och övrig skada 
 

Rapportering  

 

 

 12. Historien om Sörmland 
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Skadegörelse skall polisanmälas. Rapport om skadegörelse lämnas till 
Gun-Britt Lindfors på Kommunskyddet och till Sörmlands museum. 
Rapport om saknad text skickas omgående eller så snart som möjligt till 
Sörmlands museum.  
 
 
 

13 Bryggeriområdet 

 
Kommunfastigheter ansvarar för Kultur- och fritidsnämndens räkning för 
uthyrning av lokaler i kvarteret Bryggeriet. 
 
KFN blockförhyr Bryggeriet (Bryggaren 7) till självkostnadspris. 
 
I internt hyreskontrakt ingår sedvanliga åtaganden som förvaltnings- och 
skötselfrågor (inkl allmänna ytor på området). Beställningen reglerar hantering 
av hyreskontrakt, lokaluthyrning, kontakter med hyresgäster och mottagning 
av intresseanmälningar för lokaler på området.  
 
TD åtar sig att svara för hantering av områdets hyreskontrakt, lokaluthyrning 
och kontakt med hyresgäster. 
  
TD åtar sig att motta och förteckna intresseanmälningar till området. Företräde 
ges till hyresgäster som är verksamma inom områdena kultur, konsthantverk 
och småföretagande inom den kreativa sektorn. Beslut om hyreskontrakt 
fattas av TD, utifrån av KFN antagna kriterier och riktlinjer. KFN hålls löpande 
underrättad om lokaluthyrning. Saknas enligt TD:s bedömning 
betalningsförmåga hos sökande kan uthyrning inte ske.  
 
 
Principer för hyressättning framgår enligt punkt 3 i tjänsteskrivelse daterad 
2008-05-20 (Dnr KK08/347). 
 

- Självkostnadshyra:   538 kr/m2 och år 
 

Ovanstående hyra är enligt 2008 års priser och skall regleras årligen enligt 
konsumentprisindex. 
 
En utvärdering av verksamheten enligt internöverenskommelsen ska göras 
mellan KFN och TD årligen.  
 
Vid förändringar som kan ha betydelse för internöverenskommelsen åtar sig 
TD att snarast informera KFN.  
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   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. 

 

 

Förslag till beslut 

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 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/40 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-10-11   

 

 
 
 

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 

 

Äskande om medel för konstinvesteringar 2020 

Ärendet i korthet 
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. 

 

 

Fördjupad beskrivning 

Om kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel utförs uppdragen av division Barn 

Utbildning Kultur och Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn, samt ev. andra berörda 

divisioner eller enheter i kommunen.  

För 2020 är förslaget från Kultur- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen fördelar 1 

miljon kronor från kommunens investeringsbudget till konstinvesteringar. Medlen 

föreslås användas till konstnärlig utsmyckning av de nya förskolorna vid Oppeby 

gård och vid Träffen samt offentlig utsmyckning av Gripsholmsparken. Det 

sistnämnda som ett led i arbetet med Purple Flag. Purple Flag är ett projekt som ska 

leda till att utveckla stadskärnan. Arbetet sker i samverkan mellan Nysam, 

Nyköpings kommun, föreningar, ungdomar och organisationer med målet är att 

skapa ett attraktivt, tryggt och levande centrum även efter klockan 17. 
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att ansöka en miljon kronor från kommunens investeringsbudget för 

konstinvesteringar 2020 i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelse daterad  

2019-10-11 

 

Per Lithammer 

Sakkunnig 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KFN § 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. 

Förslag till beslut 

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.  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KFN § Dnr KFN19/49 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Nyköping BIS Friidrott 

Hargs BK 

Arnögruppen 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/49 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2019-11-19   

 

 
 
 

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 

 

Kultur- och fritidsnämndens bidrag för fritidsgårdsverksamhet 

2020 - 2021 

Ärendet i korthet 
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.   

 

 

Förslag 

Föreningsutskottet förslag är att föreningarna Nyköping BIS friidrott och Hargs BK 

beviljas bidrag för fritidsgårdsverksamhet för 2020 – 2021 och att Nyköpings 

ungdomsförenings ansökan avslås. Nyköpings ungdomsförening är en nybildad 

förening och föreningsutskottet har gjort bedömningen att föreningen behöver mer 

tid att etablera sin ordinarie verksamhet innan de åtar sig nya verksamheter. 

Arnögruppen har efter dialogmötet inkommit med en skrivelse i vilken de önskar 

avsluta sitt åtagande vad gäller fritidsgårdsverksamhet i Arnö. Detta faktum gör att 

föreningsutskottet föreslår nämnden att uppdra till beställarkontoret att skyndsamt 

utreda möjliga lösningar på framtida fritidsgårdsverksamhet i Arnö. 
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Förslag till beslut 
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 

att uppdra till beställarkontoret att skyndsamt utreda möjliga lösningar på 

fritidsgårdsverksamhet i Arnö och återkomma till nämnden med förslag.  

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Nyköping BIS Friidrott 

Hargs BK 

Arnögruppen 

 



  KFN19/49 
 
Datum 
2019-11-19 

 
 

 

   1/1 

 

 

Bidrag till fritidsgårdsverksamhet 2020 – 2021 

Till Kultur- och fritidsnämnden har fyra inkomna ansökningar från föreningar 

att bedriva fritidsgårdsverksamhet 2020 - 2021 behandlats. Nämndens 

föreningsutskott har i dialog- och uppföljningsmöten träffat berörda föreningar, 

Arnögruppen, Hargs BK, Nyköpings BIS Friidrott och Nyköpings 

ungdomsförening (Skol IF). Utifrån dessa dialogmöten och 

ansökningshandlingar har föreningsutskottet arbetat fram förslag till 

ekonomiskt bidrag till berörda föreningar. Förslaget till beslut har 

kommunicerats med berörda föreningar. 

Föreningsutskottet föreslår att föreningarna Nyköping BIS friidrott, Hargs BK 

beviljas bidrag för fritidsgårdsverksamhet för 2020 – 2021 och att Nyköpings 

ungdomsförenings ansökan avslås. Nyköpings ungdomsförening är en 

nybildad förening och föreningsutskottet har gjort bedömningen att föreningen 

behöver mer tid att etablera sin ordinarie verksamhet innan de åtar sig nya 

verksamheter. Arnögruppen har vid dialogmötet uttalat en önskan om att 

kommunen tar över fritidsgårdsverksamheten. Detta faktum gör att 

föreningsutskottet föreslår nämnden att uppdra till beställarkontoret att 

skyndsamt utreda möjliga lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Arnö. 

 

För att bidraget skall utbetalas kommer en överenskommelse att upprättas 

med respektive förening. Överenskommelsen kommer att utgå från de riktlinjer 

för fritidsgårdsverksamheter som Kultur- och fritidsnämnden fastställt. 

Förslag 

Föreningen Hargs BK    250.000 kronor (oförändrat) 

Föreningen Nyköpings BIS Friidrott 360.000 kronor (oförändrat) 

Nyköpings Ungdomsförening (Skol IF) avslag 

Uppdrag ges till beställarkontoret att skyndsamt utreda möjliga lösningar på 

fritidsgårdsverksamhet i Arnö och återkomma till nämnden med förslag för 

framtida fritidsgårdsverksamhet på Arnö. 

 

Per Lithammer 

Sakkunnig 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   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. 

 

Förslag till beslut 

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 

 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/48 

Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-11-19  
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 

 

Föreningsbidrag 2020 - 2021 

Ärendet i korthet 

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 

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

Fotboll och Ung Kraft. 

. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreningsbidrag 2020 - 2021, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-19 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Hargs BK 

IK Tun 

Nyköping BIS Fotboll 

 



  Dnr KFN19/48 
 
Datum 
2019-11-19 
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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 dialog och uppföljningsmöten med samtliga berörda 

föreningar. Utifrån dessa dialogmöten och de ansökningshandlingar föreningar 

skickat in, har utskottet sammanställt förslag till föreningsbidrag för föreningar 

som föreslås erhålla bidrag över 300 tkr. Bidragsbesluten omfattar två 

verksamhetsår, alltså 2020 och 2021 för nedanstående föreningar. 

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

BIS Fotboll och Ung Kraft. 

Nyköpings Ungdomsförenings (Skol IF) ansökan hänskjuts till Nyköpings 

Arenor att behandla enligt gällande delegationsordning, vilket innebär beslut 

understigande 300 tkr. 

 

I förslaget till bidrag föreslås två föreningar få en sänkning av sitt tidigare 

bidrag och två föreningar erhåller oförändrat bidrag. Föreningsutskottet har 

gjort en samlad bedömning utifrån inkomna handlingar, dialogmöte samt den 

riktlinje för föreningsbidrag som Kultur- och fritidsnämnden antagit 

(KFN19/30). Utskottets bedömning är att de aktuella föreningarna kommer 

med det bidrag som föreslås ges rimliga förutsättningar att bedriva sin 

respektive verksamhet för verksamhetsåren 2020 – 2021.  

 

Föreningsutskottet föreslår nämnden besluta  

 

Hargs BK ges ett bidrag om 500 tkr per år (2019 550 tkr) 

 

IK Tun ges ett bidrag om 316 tkr per år (oförändrat) 

 

Ung Kraft ges ett bidrag om 800 tkr (2019 1 200 tkr) 

 

BIS Fotboll ges ett bidrag om 310 tkr (oförändrat)  

 

 

 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

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-

11-26. 

 

Förslag till beslut  

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



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-26 

 _____________________________________________________________________________ 

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 

2019-11-26. 

 

Förslag till beslut  

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


	KFN191204_d.pdf
	Protokollsförslag
	1 - Tjänsteskrivelse långsiktig utvecklingsplan Bryggeriet.pdf
	2 - Rapport Långsiktig utvecklingsplan Bryggeriet.pdf
	Protokollsförslag
	3 - Tjänsteskrivlelse detaljbudget 2020 KFN.pdf
	4 - Detaljbudget KFN 2020.pdf
	Protokollsförslag
	5 - Tjänsteskrivelse beställning BUK 2020.pdf
	6 - BUK beställning 2020.pdf
	Protokollsförslag
	7 - Tjänsteskrivelse beställning Näringsliv 2020.pdf
	8 - Verksamhetsbeställning Näringsliv.pdf
	Protokollsförslag
	9 - Tjänsteskrivelse beställning Tekniska 2020.pdf
	10 - Tekniska Divisionen beställning 2020.pdf
	10 a - Bilaga skötselplan.pdf
	Protokollsförslag
	11 - Tjänsteskrivelse Konstinvesteringar.pdf
	Protokollsförslag
	Protokollsförslag
	12 - Tjänsteskrivelse bidrag fritidsgårdsverksamhet 2020 - 2021.pdf
	13 - Bilaga Bidrag fritidsgårdsverksamhet 2020 - 2021.pdf
	Protokollsförslag
	14 - Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2020 -2021.pdf
	15 - Bilaga Föreningsbidrag 2020 - 2021.pdf
	Protokollsförslag.pdf
	Delegationslista.pdf
	Protokollsförslag
	Anmälningslista.pdf



