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KFN §   Dnr KFN19/46 

 

Uppdrag till Näringslivsenheten avseende projekt Bryggeriområdets 

utveckling 

 

Näringslivsenheten utarbetade under 2019 på uppdrag av Kultur- och 

fritidsnämnden ett förslag till utvecklingsplan för Bryggeriområdet. Planen 

presenterades för nämnden i december 2019. Ärendet återkommer nu med 

ett konkretiserat uppdrag till Näringslivsenheten att genomföra ett treårigt 

utvecklingsprojekt avseende Bryggeriområdet.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare blockförhyrt Bryggeriområdet en 

blockförhyrning som under projekttiden överlämnas till Näringslivsenheten.  

Projektet i sin helhet omfattar fler delar och divisioner vilket innebär att 

Näringslivsenheten och Kultur- och fritidsnämnden under projektets gång 

tillsammans löpande ska bedriva ett förankringsarbete gentemot kommunens 

övriga verksamheter. Detta gäller i synnerhet de finansiella delarna som kan 

uppstå under projektettiden. 

 

Uppdraget påverkar också verksamhetsbeställning till Tekniska Divisionen 

där blockförhyrningen utgår i Kultur- och fritidsnämndens beställning. 

 

Förslag 

Projektbeskrivningen redovisas i sin helhet redovisas i bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till Näringslivsenheten genomföra projekt Bryggeriområdets 

utveckling i enlighet med projektbeskrivningen, bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2020-01-20, samt 

 

att överlåta blockförhyrningen av fastigheten Bryggeriet 7 till 

Näringslivsenheten 

 

Beslutet skickas till 

Näringslivsenheten 

Tekniska Divisionen 

Kommunstyrelsen 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/46 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2020-02-03   

 

 
 
 

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 

 

Uppdrag till Näringslivsenheten avseende projekt 

Bryggeriområdets utveckling 

Ärendet i korthet 

Näringslivsenheten utarbetade under 2019 på uppdrag av Kultur- och 

fritidsnämnden ett förslag till utvecklingsplan för Bryggeriområdet. Planen 

presenterades för nämnden i december 2019. Ärendet återkommer nu med ett 

konkretiserat uppdrag till Näringslivsenheten att genomföra ett treårigt 

utvecklingsprojekt avseende Bryggeriområdet.  

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare blockförhyrt Bryggeriområdet en 

blockförhyrning som under projekttiden överlämnas till Näringslivsenheten.  

Projektet i sin helhet omfattar fler delar och divisioner vilket innebär att 

Näringslivsenheten och Kultur- och fritidsnämnden under projektets gång 

tillsammans löpande ska bedriva ett förankringsarbete gentemot kommunens övriga 

verksamheter. Detta gäller i synnerhet de finansiella delarna som kan uppstå under 

projektettiden. 

Uppdraget påverkar också verksamhetsbeställning till Tekniska Divisionen där 

blockförhyrningen utgår i Kultur- och fritidsnämndens beställning. 

Fördjupad beskrivning 

Projektets övergripande mål och syfte är att utveckla Bryggeriområdet till 

   

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

med en miljö som inspirerar aktörer och besökare. 

• Ett område som utgör en inkluderande och öppen mötesplats där olika 

kulturella uttryck får mötas och berika varandra. 

• Ett område i form av kulturgenerator som möjliggör växelverkan mellan 

föreningsliv, bildning och Företagande. 

• Ett område vilket samverkar med andra intressenter och aktörer för att 

stärka Å-rummet men också stärka banden med liknande områden i 

Nyköpings kommun. 

• Ett område som till sitt innehåll och utbud avseende verksamheter 

inom kulturella och kreativa näringar (KKN) stärker attraktiviteten.  
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Förslag 

Projektbeskrivningen redovisas i sin helhet redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2020-10-20  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till Näringslivsenheten genomföra projekt Bryggeriområdets utveckling i 

enlighet med projektbeskrivningen, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20 

 

samt 

  

att överlåta blockförhyrningen av fastigheten Bryggeriet 7 till Näringslivsenheten 

 

 

 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig Kultur och fritid 
 

 

Beslutet skickas till 

Näringslivsenheten 

Tekniska Divisionen 

Kommunstyrelsen 
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 KFN19/46 
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Uppdrag 

Projekt Bryggeriområdets 

utveckling 
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Bakgrund  

 

Bryggeriområdet ligger centralt nära Nyköpings ån 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 Å-rummet och Bryggeriområdet antogs fanns 

ambitionen att som det står i detaljplanen för området; 

 

”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 Bryggeriområdet 

bör vara mer tillgängligt för invånare och besökare, vilket det tidvis också har varit.  

Näringslivsenheten utarbetade under 2019 på uppdrag av Kultur- och 

fritidsnämnden ett förslag till utvecklingsplan för Bryggeriområdet. Planen 

presenterades för nämnden i december 2019. Kultur- och fritidsnämnden 

återkommer nu med ett konkretiserat uppdrag till Näringslivsenheten att genomföra 

ett treårigt utvecklingsprojekt avseende Bryggeriområdet.  

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare blockförhyrt Bryggeriområdet, en 

blockförhyrning som under projekttiden övertas av Näringslivsenheten. Uppdraget 

blir ett tillägg till den verksamhetsbeställning Kultur- och fritidsnämnden givit 

Näringslivsenheten för 2020 (KFN19/46). 
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Övergripande mål och syfte  

Projektets övergripande mål och syfte är att utveckla Bryggeriområdet till   

 

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

en miljö som inspirerar aktörer och besökare. 

 

• Ett område som utgör en inkluderande och öppen mötesplats där olika 

kulturella uttryck får mötas och berika varandra. 

 

• Ett område i form av kulturgenerator som möjliggör växelverkan mellan 

föreningsliv, bildning och företagande. 

 

• Ett område vilket samverkar med andra intressenter och aktörer för att stärka 

Å-rummet men också stärka banden med liknande områden i Nyköpings 

kommun. 

 

• Ett område som till sitt innehåll och utbud avseende verksamheter inom 

kulturella och kreativa näringar (KKN) stärker attraktivitet.  

 

 

 

    

Omfattning och avgränsningar 

Uppdraget från Kultur- och fritidsnämnden tydliggörs i aktivitetsplanen och omfattar 

de områden som ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. I de fall 

Näringslivsenheten under projekts gång finner aktiviteter som de vill föra in i 

projektet och som inte ligger inom KFN:s ansvarsområde åligger det 

Näringslivenheten att kontakta och förankra detta med ansvarig Nämnd/verksamhet 

inom kommunen.  

.  

Tidplan 

2020 - 2022  
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Kostnader 

Näringslivsenheten ersätts av Kultur- och fritidsnämnden med ett belopp 

motsvarande summan av blockförhyrningen som idag KFN betalar till 

Kommunfastigheter för fastigheten Bryggeriet 7.  

I uppdraget finns aktiviteter som är förenade med investering eller kostnader vilka 

ligger utanför Kultur- och fritidsnämndens och Näringslivsenhetens rådighet. Detta 

innebär att Näringslivsenheten och Kultur- och fritidsnämnden under projektets gång 

tillsammans löpande ska bedriva ett förankringsarbete gentemot kommunens övriga 

verksamheter och det kommer att behöva fattas flera separata beslut under 

projektets gång. 

Kommunikation 

Projektet är omfattande och en mängd aktiviteter ska genomföras, vilket innebär att 

kommunikation internt och externt är av stor vikt. En kommunikationsplan för 

projektet ska därför upprättas i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden och 

kommunens kommunikationsavdelning.   

Uppdragsgivare 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Uppdragstagare 

Näringslivsenheten 

Avstämning uppdraget 

Avstämning av uppdraget sker till nämndens Sakkunnig. Detta ska ske varannan 

månad och Näringsliv är sammankallande.  Sakkunnig återrapporterar sedan 

löpande till Kultur- och fritidsnämnden. 
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Utvecklingsområden, målfokusering och aktiviteter 

Initialt har trettiotal aktiviteter tagits fram och under projektets gång kan ytterligare 

aktiviteter tillkomma. Aktiviteterna skall löpande återrapporteras till Kultur- och 

fritidsnämnden och vid behov av nämndbeslut skall dessa anmälas till 

Beställarkontoret.  Centralt för uppdraget är att överenskommelse ska upprättas 

mellan Näringslivesenheten och kommunfastigheter gällande blockförhyrningen av 

fastigheten Bryggaren 7.  

 

Uppdraget omfattar följande aktiviteter; 

Vision, identitet och kommunikation 

En tydlig och samlad kulturvision för Nyköpings kommun efterfrågas och önskas av 

de som finns i Bryggeriområdet. Tillfället att ta armkrok på utövarna och samlas 

kring gemensamma målbilder skulle kunna göra att Nyköping når nya höjder inom 

kultur. 

• Konkretiserar visionsarbete 

• Utarbeta operativa mål  

• Fastställa identitet/områdesnamn  

• Ta fram en marknads- och kommunikationsplan 

• Planera och verka för en klusterbildning inom KKN 

• Undersöka förutsättningar för en kulturinkubator 

• Inventera spets- och fokusområden för kulturutövning och näringen 

• Analysera behov av nya utbildningar inom konst och kultur 

 

Samverkan och samarbeten och evenemang 

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

föreningslivet och utbildning inom konst och kultur. Orsakerna är de aktiva 

föreningarna, folkhögskolan och de många småföretagare inom näringen som redan 

finns. Kraften och växelverkan uppstår i mötet och samverkan mellan föreningsliv, 

näring och bildning och kan bidra till en återväxt inom branschen. 

• Initiera samverkan med Regionen/Länsmuseet 

• Samverka med Studieförbund 
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• Utveckla nuvarande samverkan med kulturstråket 

• Inventera kommunens nuvarande engagemang i kulturaktiviteter 

• Utveckla plan för tvärsektionella aktiviteter 

• Starta igång samverkansevenemang mellan kulturföreningar 

• Undersöka möjliga delningsfunktioner såsom lokaler och teknik 

 

 

Området, fastigheter, stråket och gården 

 

Sedan detaljplanen för Å-rummet 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. 

 

• Utveckla stråket genom området 

• Upprätta en parkeringsplan för bilar och cyklar i Bryggeriområdet med 

omnejd 

• Initiera samarbete med hyresgäster om gårdsutformning inklusive 

konstgestaltning 

• Ombesörja bättre belysning och skyltning 

• Ta fram förslag på framtidsorienterad hållbarhetsplan. 

• Ta fram plan på att utveckla de idag outvecklade ytor som finns i 

fastigheterna 

 

Hyresgäster och innehåll lokaler 

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

högre nyttjandegrad och delningsfunktioner.  

• Fastlägga kriterier och krav vid uthyrning 

• Upprätta nya kontraktsvillkor 

• Fastslå hyresnivåer 

• Upprätta plan för hyresgästförhandling 

• Lokalplan som möjliggör en ”bästa lokal för respektive hyresgäst”  

• Upprätta förutsättningar för lokalkö och bytesmöjligheter 

• Utarbeta och implementera process för uthyrning av lokaler till extern 

intressent 

• Ansvara för uthyrningsarbetet 

• Upprätta samverkansråd för hur hyresgäster tas in 

• Se över möjlighet att på affärsmässig basis starta 

Café/Restaurang/butik i området 

• Undersöka marknaden för Co-Workingyta för KKN 

• Initiera lokalinventering för föreningslivet 

• Undersöka möjliga fastighetsbidrag för utveckling av lokaler 

• Medverka till lokalinventering för folkhögskolan 

 

 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN19/18 

 

Rapport: Central mötesplats för ungdom 2019 

 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska 

kunna få stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med 

fokus att motverka segregation.  

  

Under 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från 

Tillväxtverket för att främja integration och motverka segregationen i 

kommunen. Medlen har fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska 

främja kommunens arbete i att minska och motverka segregation.  

  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden administrerar fördelningen av statsbidraget och 

återrapporterar resultatet av genomförda integrationsinsatser 2019 till 

kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har ansökt och tilldelats 400 tkr av Kompetens- 

och arbetsmarknadsnämnden för integrationsåtgärden Central mötesplats för 

ungdom. Nyköpings Arenor har tilldelats uppdraget och inkommit med 

återrapportering till Kultur- och fritidsnämnden samt till Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden för vidare rapportering. Medlen som inte förbrukats 

2019 har överförts till kommande insatser 2020. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 

 

 

Beslutet skickas till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
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Rapport Central mötesplats för ungdom 2019 

Ärendet i korthet 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska kunna få 

stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med fokus att motverka 

segregation.  

  

Under 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från Tillväxtverket för 

att främja integration och motverka segregationen i kommunen. Medlen har 

fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska främja kommunens arbete i att 

minska och motverka segregation.  

  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden administrerar fördelningen av statsbidraget och 

återrapporterar resultatet av genomförda integrationsinsatser 2019 till 

kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har ansökt och tilldelats 400 tkr av Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden för integrationsåtgärden Central mötesplats för ungdom. 

Nyköpings Arenor har tilldelats uppdraget och inkommit med återrapportering till 

Kultur- och fritidsnämnden samt till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för 

vidare rapportering. Medlen som inte förbrukats 2019 har överförts till kommande 

insatser 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig Kultur och fritid 
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Beslutet skickas till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

 



Redovisning Dnr 
NA19/318

Näringslivsenheten, Nyköpings Arenor Fritid Datum
Annika Malmström 2020-01-13

Kompetens- och Arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Näringslivsenheten, 
Nyköpings Arenor Fritid
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Idrottsvägen

Tfn  0155 - 45 74 36 
forening@nykoping.se 
nykopingsarenor@nykoping.se

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

Delredovisning för integrationsåtgärder 2019 
"Central mötesplats/fritidsgård”

I slutet av september månad gick Nyköpings Arenor ut till några aktörer och 
föreningar som vi trodde skulle kunna hjälpa oss med att bereda väg och 
ordna centrala mötesplats på kort varsel under hösten 2019. Det hela 
resulterade i att fem föreningar fick beslut på att de fick genomföra sex 
föreslagna projekt inom givna ramar. 

Föreningarna var:

 Ung Kraft – Unga Kraftstationer, ”Underground fritidsgård”

 Nyköping Sportklubb – Flickprojekt och Hockeyfritids

 IFK Nyköping och Somaliska föreningen – Fotboll Fitness i Brandkärr

 NBV Öst - Dansworkshop

 Nyköpings Ungdomsförening – Öppen fritidsgård

Vi hade 400.000 kr att fördela och föreningarna har fått bidrag till sina projekt 
enligt nedan: 

Ung Kraft 112 785 kr

Nyköpings Sportklubb 0 kr

IFK Nyköping (Somaliska föreningen) 41 800 kr

NBV Öst 9 117 kr

Nyköpings Ungdomsförening 30 000 kr

Summa utbetalda medel 193 702 kr

mailto:forening@nykoping.se
mailto:nykopingsarenor@nykoping.se
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Nyköpings sportklubb kunde inte redovisa sina kostnader i tid och det fanns 
andra oklarheter kring deras utbetalning. Av den anledning har inget bidrag 
blivit utbetald i skrivande stund, men vi har avsatt pengar för att eventuellt 
betala ut en del av det utlovade bidraget.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive aktivitet:

1 Ung Kraft – Unga Kraftstationer – Station, 
powerd by Ung Kraft

Ung Kraft testade idén med en mobil underground fritidsgård. Ryktet spreds 
àla rave via snapchat, inte via traditionella vägar. En fullkomlig fritidsgård 
öppnar upp för en kväll för att sedan stänga och öppna upp någon 
annanstans. 

En dag i veckan, samma öppettider (16-21) men oklart var de öppnar nästa 
gång under Vecka 45-50 2019. Varje Station innehöll samma moduler; café, 
samhällsinfo, pyssel, häng, relationsbyggande, varje modul kan se lite olika ut 
från gång till gång.

Ung Kraft slutsats är att behovet av fritidsgårdar är stort, ungdomarna följde  
vart de än öppnar upp Station. Ung Kraft arbetar för att skapa en mer 
permanent mötesplats/ mötesplatser för unga i kommunen.

Antal delgarare: 204 st
Könsföredelning: 45 % tjejer (det har ökat successivt)
Berörda bostadsområden: Arnö, Jönåker, Brandkärr, City, Rosenkälla, 
Råby, Bettna, Buskhyttan, Oppeby, Harg, Tystberga, Fågelbo, Stenkulla
Åldersfördelning: Högstadiet åk 8, 9 samt gymnasiet åk 1 och 2.
Skoltillhörighet: Alpha, Omega, Skavsta, Gripen, Vittra

#1 Station Fågelbo 7/11, 30 deltagare.
#2 Station Slakthuset 14/11, 50 deltagare
#3 Station Tystberga 21/11, 10 deltagare
#4 Station City 28/11, 50 deltagare
#5 Station Jönåker 5/12, 30 deltagare
#6 Station gamla Residenset 12/12, 34 deltagare

2 IFK Nyköping och Somaliska föreningen – 
Fotboll Fitness i Brandkärr

IFK Nyköping har i detta projekt skapat ett gott samarbete med Somaliska 
föreningen i Brandkärr som ligger i bostadsområdet där de aktiverade sitt 
projekt. Tillsammans med dem och via andra kontakter har de kunnat erbjuda 
ungdomar till att kunna utbilda sig till ungdomsledare samt ingå i projektet med 
möjlighet att fortsätt i de ordinarie verksamheterna.
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4 ungdomar från Brandkärr och Arnö tillsammans med några ungdomar från 
andra stadsdelar så blev det totalt 8 ungdomar. Dessa ungdomar lärde känna 
varandra för första gången under utbildningen där dom i 3 dagar samt en 
övernattning fick lära sig grunderna i att vara en ledare.

Genom Fotboll Fitness som är en organiserad spontanfotboll kunde ledarna 
skapa en möjlighet för barn att förbättra deras hälsa på ett roligt och socialt 
sätt utan fokus på att vinna. I stort handlar det att integrera dessa barn i ett 
större sammanhang där dom kan så småningom hitta till Rosvalla. Av alla 
dessa barn så var det ca 90% av dem som inte har en tillhörighet i någon 
förening idag.

Mycket tid gick åt i början att prata om våra värdegrunder och få dem förstå 
Fair Play.

Ungdomsledarna spelade en stor roll i projektet där dom fick möjligheten att 
visa sina kunskaper med hjälpt av erfarna ledare. Att framstå som förebilder till 
dessa yngre barn och kunna känna att de kan påverka andra samt känna sig 
betydelsefulla i sitt ledarskap. Samtliga ungdomsledare visade på god närvaro 
under utbildningen samt aktiviteterna. Och med ett stort intresse att fortsätta 
som ledare.

Föreningarna hoppas kunna fortsätta i någon form till år 2020 med fler 
ungdomar och barn.

Volymer, t ex antal aktiviteter, antal deltagare: 
30-31/10 -1/11 Ledarutbildning
9/11 Ledarutbildning
7 aktiviteter med start den 9/11 - 21/12
8 Ungdomsledare och ca 75 barn.

Könsfördelning: 3 tjejer Ungdomsledare, 5 killar Ungdomsledare
30 aktiva tjejer & 45 aktiva pojkar mellan 7 - 10 år.

Definierad målgruppers deltagande, t ex föräldrar till elever: Vi hade 
några föräldrar till Ungdomsledarna som deltog i ledarutbildningen för att se 
hur det funkade och vad deras barn var involverade i.

Etniska gruppers representation: Svenskar, Bosnier, Somalier, Chilenare, 
Eritreaner, Etiopier, Marockaner,Finskar m.fl.

Berörda bostadsområden: Vi valde att ha vår verksamhet i Brandkärr, 
Nyköping.

3 NBV Öst - Dansworkshop
NBV Öst genomförde 3 dansworkshops på 1,5 timme vardera. Workshoparna 
har varit på Rosvalla.
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Workshop 1, Feminine vibe med Sannemy Lind14/12 = 4 tjejer
Workshop 2, Breakdance med Carl Lundberg 21/12 = 5 tjejer och 5 killar
Workshop 3, Contemporary och Hiphop med Jessika Sillanpää och Veronica 
Alvarez Ferreria 21/12 = 10 tjejer och 2 killar

Ålder på deltagarna har varit ungdomar 13-25 år.

Etniska gruppers representation: Enstaka besök utifrån intresse av stilar, 
Väldigt få har deltagit.

Berörda bostadsområden: I och med att vi förlagt aktiviteten på Rosvalla kan 
alla ta sig till oss och delta på våra arrangemang oavsett vart du bor i 
kommunen. En ganska neutral plats.

NBV tycker de har nått sitt planerade mål och är nöjda att ungdomarna ser 
dom som en naturlig dansanordnare. De har ett bra nätverk på ledare och 
många hör av sig till dom och vill komma tillbaka och hålla i workshops.

NBV hoppas alltid på att nå nya deltagare att gå med i sin dansverksamhet. 
En del når de via denna kanal vilket de tycker är positivt.

4 Nyköpings Ungdomsförening – Öppen 
fritidsgård

Fritidsgården hade i sin nya lokal på Fågelbo öppet för fritidsgård två gånger i 
veckan, både onsdagar och fredagar. På fritidsgården erbjöds ungdomarna 
olika aktiviteter som till exempel att spela playstation, pingisbord, biljard, 
alfabetspel, titta på tv eller lyssna på musik. Bidraget gick i första hand till 
uppstartskostnader. Den 2019-11-07 hade de samarbete med Ung Krafts 
aktivitet. Föreningen var nöjda att det låg i första veckan eftersom de då fick 
kontakt med nya ungdomar som de själva inte nådde. 

Deltagare: Det kommer varje tillfälle mellan 20 och 25 ungdomar i olika åldrar 
(från 10 år och uppåt).

Det har kommit många föräldrar med sina barn att delta i aktiviteterna.

Etniska gruppers representation: Vi har öppet för alla. Det mesta som 
kommer invandrar från olika länder och enstaka svenskar.

Berörda bostadsområden: Vi har gjort öppet hus den 2019-11-21. Vi bjuder 
all som passerar dörren till lokalen. Det mesta kommer från Stenkulla och 
centrum även kommer några andra område.
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Rapport: Idrott och integration 2019 

 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska 

kunna få stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med 

fokus att motverka segregation.  

  

Under 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från 

Tillväxtverket för att främja integration och motverka segregationen i 

kommunen. Medlen har fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska 

främja kommunens arbete i att minska och motverka segregation.  

  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden administrerar fördelningen av statsbidraget och 

återrapporterar resultatet av genomförda integrationsinsatser 2019 till 

kommunstyrelsen under första kvartalet 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ansökte om medel hos Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden om 100 tkr för integrationsåtgärden Idrott och 

integration under 2019 och beviljades en summa om 100 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ersätta Sörmlandsidrotten med 100 

tkr för åtgärden vilken innebar att de skulle;  

 

• Kartlägga och dokumentera idrottsföreningarnas pågående 

integrationsarbete 2019.  

• Anordna två informations- och utbildningstillfällen avseende idrottens 

möjligheter att bidra till ett gott integrationsarbete.  

• Besöka/träffa föreningar i syfte att stimulera dem att delta i 

integrationsarbetet.  

• Dokumentera ”goda exempel” och redovisa idrottsstarka och 

idrottssvaga område i Nyköpings kommun samt lämna förslag på 

framtida åtgärder och strategier. 

 

Sörmlandsidrotten har nu inkommit med återrapport och Kultur- och 

fritidsnämnden och till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för vidare 

rapportering. 
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Rapport idrott och integration 2019 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska kunna få 

stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med fokus att motverka 

segregation.  

  

Under 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från Tillväxtverket för 

att främja integration och motverka segregationen i kommunen. Medlen har 

fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska främja kommunens arbete i att 

minska och motverka segregation.  

  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden administrerar fördelningen av statsbidraget och 

återrapporterar resultatet av genomförda integrationsinsatser 2019 till 

kommunstyrelsen under första kvartalet 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ansökte om medel hos Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden om 100 tkr för integrationsåtgärden Idrott och integration 

under 2019 och beviljades en summa om 100 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ersätta Sörmlandsidrotten med 100 tkr för 

åtgärden vilken innebar att de skulle;  

 

• Kartlägga och dokumentera idrottsföreningarnas pågående 

integrationsarbete 2019.  

• Anordna två informations- och utbildningstillfällen avseende idrottens 

möjligheter att bidra till ett gott integrationsarbete.  

• Besöka/träffa föreningar i syfte att stimulera dem att delta i 

integrationsarbetet.  

• Dokumentera ”goda exempel” och redovisa idrottsstarka och idrottssvaga 

område i Nyköpings kommun samt lämna förslag på framtida åtgärder och 

strategier. 

 

Sörmlandsidrotten har nu inkommit med återrapport och Kultur- och fritidsnämnden 

och till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för vidare rapportering. 
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RF-SISU SÖRMLAND

Form & produktion: Micael Peterson 
Text: Personalen RF SISU Sörmland, södra zonen
Projektledare: Kerim Sehovic 
Foto: Bildbyrån.se

Idrott, integration och inkludering
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IDROTT, INTEGRATION OCH INKLUDERINGRF-SISU SÖRMLAND

Vilka är vi?
RF-SISU Sörmland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Sörmland. Vårt 
uppdrag är att stödja, företräda, leda, bilda och utbilda idrottsrörelsen i gemensamma frågor såväl regionalt som 
lokalt. 

Svensk idrottsrörelses verksamhetsidé
Idrottsrörelsens verksamhetsidé beskriver idrottsrörelsens gemensamma uppdrag och varför rörelsen finns till:  
Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet.

Idrottens värdegrund
Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit överens om en ge-
mensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:
- Glädje och gemenskap
- Demokrati och delaktighet
- Allas rätt att vara med
- Rent spel

Svensk idrotts vision:
Svensk idrott  - världens bästa

Förkortningar
RF - Riksidrottsförbundet
SF- Specialidrottsförbund
SDF - Specialidrottsdistriktsförbund
IF - Idrottsförening

VÅR 
ORGANISATION
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RF-SISU SÖRMLAND

Utifrån ovan beskrivet uppdrag tar denna rapport sin 
början. Arbetet kommer beröra olika punkter med 
avseende att svara på följande frågor: 
• Kartlägga och dokumentera idrottsföreningarnas       
    pågående integration och inkluderingsarbete 2019.
• Dokumentera ”goda exempel” och redovisa idrotts- 
    starka och idrottssvaga områden i Nyköpings  
    kommun.
• Lämna förslag på framtida åtgärder och strategier. 

För att skapa en helhetsbild över det pågående integra-
tions- och inkluderingsarbetet i Nyköping har vi valt att 
inleda denna rapport med ett helhetsperspektiv.

Rapporten inleds med en förklaring över hur svensk 
idrott ser ut idag, vad vi som förbund och idrottsrörelse 
vill uppnå, och vad som krävs för att komma dit. Det är 
av vikt att kunna förstå hela det idrottsliga samman-
hanget för att förstå på vilket sätt idrotten arbetar med 
området integration och inkludering. Hela idrottens 
arbete inom detta område är kopplat till en röd tråd som 
ska genomsyra allt vi gör och allt vi arbetar med.  Det är 
delarna som bygger helheten. Under rapportens gång 
kommer vi snäva ner oss mer konkret på just området 
inkluderande idrott för alla där vi avslutar med en 
redovisning av faktorer som är avgörande för ett 
hållbart inkluderingsarbete.

Var står vår idrott idag?
Den svenska idrottsrörelsen är med sina 3,2 miljoner 
medlemmar, 890 000 ledare och cirka 
20 000 föreningar vår nations största folkrörelse. 
Idrotten har alltid haft en särskild plats i svenskarnas 
hjärtan och det blir inte minst synligt när vi ser hur hela 
vår idrottsrörelse är uppbyggd. 

 

Genom det ideella engagemanget skapar vi som 
idrottsrörelse inte bara en arena som utvecklar bra 
atleter, utan framförallt en arena som utvecklar 
människor. Vi tror på en idrott som utgår ifrån indivi-
den där trygghet, gemenskap, glädje och utveckling står 
i fokus. En idrott som skapar delaktighet och som 
genomsyras av en värdegrund där lärandet är centralt. 
Genom detta hoppas vi kunna arbeta mot vårt mål om 
ett livslångt idrottande för alla.

Sedan Uppsala simsällskaps födelse 1796 har svensk 
idrott genomgått mycket. Det vi vet från då var att 
idrotten var en begränsad hälsorörelse som fungerade i 
mångt och mycket som ett verktyg för att bekämpa 
ohälsa, utbrändhet och stillasittande som drabbade 
1800-talets samhälle.  Sedan Riksidrottsförbundets  
(RF)1 födelse den 31 maj 1903 har vi fått en mer organise-
rad rörelse som under tidens gång utvecklat synen på 
vad idrott faktiskt är. Fortfarande står den svenska 
idrottsmodellen i fokus där övertygelsen om att det 
ideella engagemanget skapar den starkaste och bästa 
idrotten. Den skapades en gång i tiden för att göra det 
enklare för oss att idrotta tillsammans och inom 
idrottsrörelsen tror vi fortfarande på den idén. Däremot 
måste den utvecklas och förändras för att fortsatt vara 
attraktiv i en föränderlig värld. 

För att utveckla vår idrott måste vi känna vår idrott. 
Utifrån forskning, idrottens LOK-stöd2 , rapporter och 
genom idrottens folkbildningsverksamhet kan vi följa 
trender och riktningar. Där ser vi klart och tydligt hur 
vår idrott kontinuerligt förändras på olika sätt i takt 
med samhällets förändringar. På senare år har idrotts-
rörelsen tagit tag i dessa förändringar och enats om en 
gemensam vision och ett gemensamt strategiskt arbete 
för att kunna belysa allt det positiva idrotten skapar för 
att arbeta med de utmaningar vi står inför.

Bakgrund
” Idrotten är ett mycket gott redskap i integrationsarbetet och åtgärder för att 
utveckla och stimulera detta arbete är viktigt. RF-SISU Sörmland har tillsam-
mans med Kultur- och fritidsnämnden diskuterat om att kartlägga och doku-
mentera idrottsföreningarnas integrationsarbete 2019 samt idrottsstarka och 
idrottssvaga områden i Nyköping. Utifrån detta arbete avser de att lämna för-
slag på framtida åtgärder/strategier inom området idrott och integration. In-
satsen syftar till att utveckla intresset hos fler idrottsföreningar att ta en aktiv 
roll i integrationsarbetet.”

1RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, 
såväl nationellt som internationellt.
 2 LOK-stöd är ett ekonomiskt bidrag och kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör 
RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdom-
sidrott.
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Idrottsrörelsen har sedan länge strävat efter att vår 
befolkning ska hålla sig i rörelse hela livet, men de 
senaste 20–30 åren har vi sett ett ökat tapp av barn och 
ungdomar inom idrotten. De flesta verkar heller inte 
hitta tillbaka till rörelsen. Samtidigt upplever många 
vuxna att trösklarna in i vårt föreningsliv är höga. En del 
av förklaringen ligger i de globala trenderna som 
globalisering, urbanisering, digitalisering och en ökad 
individualisering som påverkat hela vårt samhälle. Så 
även vårt idrottande. 

En del av det hela kan också förklaras utifrån vad vi 
kallar idrottens kärnlogik. Vi kan illustrera det hela 
genom att se på en triangel. Uppfattningen är att 
idrottandet med stigande ålder mer och mer känneteck-
nas av ett ökat fokus på resultat, mer intensiv träning, 
fler träningstimmar och inslag av selektering. 
Genom detta har det utvecklats ett ointresse för 
individens egen ambitionsnivå. 

Kopplat till detta vet vi att många 
människor idag upplever idrotten som dyr, 
icke tillgänglig och svår att få tillgång till. 

Dessa delar står lite som en svart fläck över idrotten som 
inte tar hänsyn till att vi utvecklas olika. Den här logiken 
har bidragit till en utslagning av många barn, unga och 
vuxna som helt enkelt inte känt att de varit välkomna och 
har i sin tur drabbat både idrottens bredd och elit. Detta 
är en trist verklighet för våra föreningar ute i Sverige. 
Med vetskapen att bara 44% av pojkar och endast 22% av 
flickor når de rekommenderade nivåerna för daglig 
fysisk aktivitet så behöver vi tänka om.

De senaste åren har stora och små idrottsförbund vänt på 
alla stenar för att få fram idéer som ska bana väg för en 
mer inkluderande idrott där vi utgår från individen och 
stärker kollektivet. Vi vill skapa hållbara och strukture-
rade föreningar som styr föreningslivet i rätt riktning. Vi 
vill skapa en nyfiken idrott som genomsyras av utveck-
ling från gräsrot till elit. Moderna föreningar ska bli 
ännu bättre på att fånga upp människors engagemang på 
ett sätt som gör att fler förstår det fina med vår rörelse.

 Alla ska uppleva framgång och motgång, känna sig 
motiverade och få möjlighet att lära sig nya saker i våra 
föreningar. Fokus på personlig utveckling lägger 
grunden för ett livslångt idrottande. Det ger också de 
som drömmer om mästerskap och medaljer bättre 
förutsättningar.

Samtidigt vill vi skapa en idrott där vi lyfter blicken 
ytterligare, där vi prioriterar målgrupper som vi tidigare 
inte arbetat med på samma sätt. Där idrotten går utanför 
föreningslivets traditionella mönster och där vi arbetar 
med idrotten som ett verktyg för samhällsförändring. 

En idrott som arbetar mer aktivt med möten över 
gränser och med samarbeten utanför idrotten, en idrott 
som inser sin fulla potential där inga fördomar eller 
förutfattade meningar sätter stopp. En idrott med mer 
fokus på integration och inkludering. Alla ska med.

Elitidrott

Elitförberedande idrott

Ungdomsidrott

Barnidrott
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Arbetet tog sikte på år 2025 med ett nära samarbete 
mellan idrottens studieförbund - SISU Idrottsutbildar-
na, samtliga specialidrottsförbund (SF)3  och dåvarande 
distriktsidrottsförbund (DF)4 - idag RF-SISU Distrikt . 
Arbetet tog avstamp i en analys av förändringar och 
trender i samhället i stort som i slutändan resulterade i 
en bild över vad idrotten behöver utveckla. Efter ett 
tvåårigt strategiskt arbete där samtliga idrottsförbund 
deltog beslutade RF-stämman i maj 2015 om ett 
strategiskt dokument – Strategi 2025. 

Strategi 2025 är ett arbete och en prioritering av fyra 
övergripande mål och fem strategiska områden. Ett 
kontinuerligt arbete ute i våra föreningar som ska bidra 
till en starkare idrottsrörelse. 

Nedan följer idrottens fyra övergripande mål:
 
- Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att 
barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening 
under hela livet.
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt.

- Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

 
- Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 
andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i 
förening.

- Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Utvecklingsresorna
I samma veva skapades fem olika strategiska områden 
som ska fungera som riktlinjer för att kunna nå de 
övergripande målen, vi kallar dessa områden för 
utvecklingsresor.

- En ny syn på träning och tävling:
År 2025 så har vi skapat en idrott där fler får möjlighet 
att idrotta utifrån sina villkor och förutsättningar. 
Idrotten skapar träning och tävling som inte utgår från 
resultatet utan snarare fokuserar på att utövaren mår 
bra, har roligt samt utvecklas hela livet. Ledarskapets 
huvudfokus ska ligga på glädje och prestation där 
utveckling av rörelseförståelse står i centrum. Utövaren 
ska känna sig kompetent, få tilltro till egen förmåga och 
en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. 
Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl 
den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att 
nå sin verkliga potential.

Strategi 2025
Så, vad är det vi måste göra?
Utifrån det nyss nämnda drev Riksidrottsförbundet ett intensivt arbete under 
perioden 2013–2015 med att skapa ett starkt och hållbart mål- och  
strategidokument. 

3Specialidrottsförbund (SF) avses ett idrottsförbund som är speciellt inriktat på en viss sport.
4 Distriktsidrottsförbund (DF) är Riksidrottsförbundets regionala kontor.
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- Ett stärkt ledarskap:
År 2025 ska föreningslivet präglas av ett tydligt och 
starkt ledarskap. Samtliga förtroendevalda i föreningen 
känner, leder och lever enligt svensk idrotts värde-
grund. Idrotten jobbar med ett ledarskap som både 
lyfter individen och kollektivet. Svensk idrott ska 
fortsätta arbeta med ledarutbildningar med hög 
kvalitet på alla nivåer där rollen som idrottsledare ska 
vara en stark merit för framtida karriär och där man 
känner ett inre driv och ansvar för att skapa trygga och 
starka individer.

- Jämställdhet för en framgångsrik idrott:
År 2025 har vi en jämställd idrott. Vi har en idrottsrö-
relse som bygger på att både män och kvinnor har 
samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i 
idrottsrörelsen. Män och kvinnor har lika stort 
inflytande i beslutande och rådgivande organ och 
arbetsformer samt fördelning av uppdrag utformas så 
att män och kvinnor har lika stora möjligheter att 
medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsinte-
grering i sin verksamhet. Alla som vill, oavsett kön, ska 
få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

- Den moderna föreningen engagerar:
År 2025 har vi en idrottsrörelse som tar vara på 
människors engagemang och inspirerar till delaktighet. 
Det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig i 
en förening oavsett bakgrund och förutsättningar. 
Tillsammans bildas och utvecklas föreningar i linje 
med svensk idrotts mål och vision där vi arbetar med 
moderniserade former av medlemskap. Det inre drivet 
är något som genomsyrar människans engagemang. 
Viljan står i centrum för att vara med och bidra samt 
förändra i förening.

- En inkluderande idrott för alla
Ambitionen om att skapa en idrott där alla ska känna sig 
välkomna innebär att svensk idrott behöver göra en resa 
mot inkludering av grupper som idag inte ses som en 
norm av samhället. År 2025 känner sig pojkar och 
flickor, män och kvinnor i olika åldrar och med olika 
förutsättningar och bakgrund välkomna in i vår 
idrottsrörelse. Föreningar utmanar normer, kulturer 
och minskar trösklar som så ofta sätter stopp för 
mångas idrottande. 2025 speglar medlemmarna i 
idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att 
träna, tävla och engagera sig i en förening är inte 
beroende av individens ekonomiska förutsättningar 
eller var individen bor. Här möts vi och idrottar, här 
möts vi och lär av varandra.

Allt hänger ihop
Denna rapport kommer framförallt beröra resan ”En 
inkluderande idrott för alla”. Men det är viktigt att 
förstå att samtliga delar och faktorer hänger ihop. En 
strategisk plan betyder väldigt lite om den inte sätts i ett 
sammanhang där den får kraft från en gemensam 
grund. Kopplar vi an svensk idrotts verksamhetsidé, 
värdegrund och vision skapar vi just den grunden, ett 
sorts fundament på vilka vi byggt den strategiska 
planen. 
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Vårt huvudkontor ligger beläget i Eskilstuna med 
lokalkontor i Nyköping, Strängnäs, Katrineholm och 
Södertälje. För att organisera och strukturera vårt 
arbete ytterligare har vi även delat upp länet i fyra olika 
zoner. Zonerna benämns som Norra, Västra, Östra och 
Södra. Varje zon innefattar ett antal kommuner och 
föreningar med tillhörande lokalkontor. Nyköpings 
kommun tillhör den Södra zonen.

Varje dag arbetar vi med idrottens frågor och strategi. 
Genom möten och framförallt utbildningar tillsam-
mans med distriktets föreningar och kommuner skapar 
vi möjligheter och bygger broar för att skapa en trygg, 
välmående och attraktiv sörmländsk idrott.

RF-SISU Sörmlands uppdrag innefattar:
• Företräda idrottsrörelsen inom distriktet gentemot 
region/landsting och kommuner och övriga organisa-
tioner.  

• Leda det regionala intressepolitiska arbetet samt 
påvisa och kommunicera idrottens samhällsnytta.  

• Vara sammanhållande organ för distriktets idrott och 
hålla sig väl underrättad om den verksamhet som 
bedrivs inom SDF (specialdistriktsförbund) och 
föreningar.  

• Verka för att upprätthålla den idrottsliga ordningen 
och för att idrottsrörelsens gemensamma riktlinjer 
efterlevs. 
 
 • Stödja den idrottsliga utvecklingen i distriktet med 
särskilt fokus på arbetet med idrottsrörelsens strategi 
och mål.  

• Verkställa en rättvis och för idrottens stöd och 
utveckling (strategi och mål) lämplig fördelning av 
medel som står till distriktets förfogande. 
 
• Ge service och stöd till medlemsorganisationerna.  

• Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värde-
grundsfrågor.  

• Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till att 
utveckla föreningar och förbund.  

• Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till att 
utveckla individer som i olika roller finns engagerade 
inom idrottsrörelsens föreningar och förbund. 
 
• Ansvara för att fastställda kvalitetskrav och riktlinjer 
efterlevs och följs upp.
 

RF-SISU Sörmland
RF-SISU Sörmland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 
regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda, 
bilda och utbilda idrottsrörelsen i gemensamma frågor såväl regionalt som 
lokalt. 
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Ingen av de insatser kopplade till våra uppdrag har haft 
som syfte att vara en engångsföreteelse som lätt försvin-
ner i periferin när insatsen är genomförd. Vi har under 
flera år medvetet arbetat för att se till att allt det vi berör 
och pratar om lever vidare i föreningarna, i idrotten och i 
samhället. Detta säkerställer vi genom att i så hög 
utsträckning som möjligt arbeta med våra verksamhets-
former. Dessa är:
• Lärgrupper
• Föreläsningar
• Kurser
• Arrangemang

Dessa verksamhetsformer bildar folkbildning. För det är 
inte den enskilda insatsen som reformerar, det är 
insatserna som följer insatsen. Det är diskussionerna 
som uppkommer i klubbstugan, i omklädningsrummet, 
ute på idrottsanläggningarna, i mataffären, runt 
lunchbordet, ute på fältet som skapar det vi vill – Föränd-
ring och utveckling.

Sedan år 2016 har vi på RF-SISU Sörmland sett till att 
utbilda 12 802 människor över totalt 14 330 utbildnings-
timmar i Nyköping. Inte nog med det, vi även lagt ner  
8 386 901 kr  på olika satsningar, projekt och anlägg-
ningsfrågor. Här räknar vi inte med våra personella 
resurser och tid. Allt för att uppnå våra mål men framfö-
rallt för att uppnå förändring och utveckling. Men, vi vill 
mer.  

För oss på RF-SISU Sörmland är det viktigt att alltid 
lyssna på våra föreningar. Det är en förutsättning om vi 
ska nå upp till idrottens verksamhetsidé och Strategi 
2025. Vår hemmaplan är inte bara huvud- och lokalkon-
toren, utan framförallt klubbstugan och föreningsloka-
len. Här möter vi dagligen massvis med människor i 
distriktet. Dessa individer får möjlighet att påverka sin 
och medlemmarnas vardag genom att höja sin bildnings-
nivå, bygga nätverk och relationer, stärka sitt intresse 
och engagemang inom idrotten som i slutändan gör 
idrottsrörelsen ännu starkare. Alla oavsett bakgrund, 
sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska som 
tidigare nämnt, känna gemenskap i vår idrott.



12

RF-SISU SÖRMLAND

Vi vet och förstår trösklarna som finns och som idrotten 
behöver komma över för att nå ut till alla samhällsgrup-
per. Men praktik och teori skiljer sig många gånger åt. 
Att försöka skapa realitet av det idrotten vill på gräsrots-
nivå, i en värld som till större del drivs av ideellt engage-
mang, kan många gånger vara en utmaning. Inom detta 
område försöker vi därför hela tiden genomföra insatser 
som underlättar föreningens verksamhet genom att 
lyssna på föreningarna. Allt för att medlemmarna i 
idrottsrörelsen ska spegla befolkningssammansättning-
en.

Senaste åren har vi som distriktsidrottsförbund bedrivit 
ett flertal insatser i Nyköping som skapat möjligheter för 
att just nå den målbilden.  
Bland annat har vi:

• Fritidsbanken
Stöttat i att öppna upp den Fritidsbank som idag finns på 
Rosvalla där människor gratis kan låna och ta del av 
utrustning som saknas för att bedriva den önskade 
idrotten.

• Paraidrott
Bedrivit ett aktivt arbete för att inkludera fler människor 
med olika diagnoser och funktionsnedsättningar genom 
att dels stötta olika projekt ekonomiskt och dels genom 
egna operativa insatser. Vi har haft föreläsare som 
genomfört föreläsningar kopplade till ämnet samt 
anordnat egna prova på-dagar, även kallade Special 
Olympic Schooldays. Inom området har vi även skapat 
ett flertal nätverksträffar med syfte att skapa mer 
aktiviteter för målgruppen.

• Workshops och utbildningar inom inklude-
ring
Genomfört utbildningar och workshops, även deltagit i 
Pride de gånger det arrangerats.

• Rörelsesatsning
Påbörjat rörelsesatsning i skolan som är ett regerings-
uppdrag på initialt två år. Satsningen går ut på att få barn 
i årskurs F-6 att hitta glädjen i att röra sig för att därige-
nom må bättre, öka studieresultaten och nå en bättre 
folkhälsa.

• Lovaktiviteter
Sedan lång tid tillbaka fokuserat på att hjälpa föreningar 
att utbilda de ungdomar som vanligtvis leder lovaktivite-
ter. Vi har även sedan tre år tillbaka bedrivit en egen 
kostnadsfri sommarlovsvecka som heter Teencamp. 
Teencamp riktar sig mot primärt icke idrottande barn 
och ungdomar som under en veckas tid i augusti får besö-
ka föreningar i grupp och pröva olika idrotter. Syftet här 
är att hjälpa ungdomarna hitta en väg in i idrotten.

• Stöd åt föreningslivet
Stöttat det lokala föreningslivet i deras satsningar mot en 
mer inkluderande idrott. 

Samtliga ovan nämnda insatser arbetar för den inklude-
rande idrott vi strävar efter, men det finns en satsning 
som vi senaste åren lagt extra energi åt att implementera. 
Innan vi dyker in i det ska vi först skapa en förståelse för 
sammanhanget vi ska belysa lite extra – idrott och 
jämlikhet. 

Är vår idrott jämlik?
Den enkla definitionen av jämlikhet bygger på alla 
individers lika värde. I många sammanhang avser 
termen ibland även individernas lika inflytande. Inom 
idrottsrörelsen strävar vi alltid mot att skapa alternativ 
för idrott oavsett bakgrund och förutsättningar, där den 
enskilda individen får möjlighet att påverka sin idrott i så 
stor utsträckning som möjligt. För att nå denna jämlika 
idrottsrörelse krävs en mångfald av aktiviteter, vi tror att 
alla vinner på att vår organiserade idrott inte ser likadan 
ut. Men vi har en bit kvar för att nå dit.

En inkluderande 
idrott för alla
Sedan några år tillbaka har vi på RF-SISU Sörmland, och även hela idrotts-
rörelsen, växlat upp när det gäller att skapa en mer inkluderande idrott för 
alla. 
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Det mest självklara som kan konstateras är att vem du är 
och var du kommer ifrån ger dig olika möjligheter för 
idrott. Genom modellen nedan får vi en tydlig bild och 
definition på tre olika områden en eller flera individer 
kan befinna sig i. Detta fenomen är vanligt inom 
idrotten och något flera av oss kan känna igen. Extra 
tydligt blir det när vi pratar om minoriteter eller 
grupper som vanligtvis inte är en del av idrotten. Syftet 
och budskapet är dock tydligt - motverka segregation 
genom integration och sträva efter inkludering.

Rent statistiskt ser vi att de flesta barn och ungdomar i 
Sverige tillhör en förening. Cirka 70% av alla mellan 
6-12 år idrottar. Samtidigt ser vi att även många vuxna 
tillhör en förening. Här toppar vi överlägset europa-lis-
tan över flest engagerade människor. Trots detta ser vi 
som tidigare beskrivet en trend med färre idrottande 
ungdomar där idrottsrörelsen tappar mest mark i 
småkommuner. En grupp som tidigare varit väldigt 
stark i vår idrottsrörelse är unga pojkar, i Nyköping har 
exempelvis antalet deltagartillfällen5  i denna målgrupp 
sjunkit med 29% de senaste 10 åren. Samma sjunkande 
siffror går att avläsa hos människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar där deltagarantalet inom 
parasporten minskar och betydligt mindre än hälften 
når upp till den dagliga rekommendationen av 150 
minuters aktivitet per vecka för vuxna, och 60 minuter 
per dag för barn.

Fördelat över kön ser vi att cirka 53% av idrottsrörelsen 
består av män och 47% av kvinnor. Detta kan tyckas 
som en jämställd siffra, men idrotten har fortfarande en 
lång väg att gå. Vi har hög grad ojämnställda förenings-
styrelser med majoritet män. Likadana siffror kan vi 
avläsa på tränar/ledarsidan. Jämställdhetsresan 
handlar dock inte enbart om statistiska siffror, arbetet 
handlar minst lika mycket om att bryta normer, ideal 
och olika kulturer som kan ta sig  uttryck när vi har 
ojämnställda idrotter.

 Idag ser vi flertalet idrotter som är både mansdomine-
rade och kvinnodominerade.  Inom hockeyn så är 
exempelvis 95% av alla medlemmar pojkar/män, och på 

andra sidan myntet ser vi att ridsporten har 95% flickor/
kvinnor. Det är i just dessa homogena miljöer där 
trösklar, barriärer och olika former av normer och ideal 
kan skapa svårigheter för det motsatta könet att delta.
Vidare kan vi avläsa stora skillnader kopplat till 
idrottande och socioekonomisk bakgrund och etnicitet. 
Här blir inkluderingsperspektivet än mer intressant. 
Barn och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i 
föreningsidrott i betydligt lägre grad än unga med 
svensk bakgrund, cirka 20% färre. Denna ojämlikhet 
och detta gap är ännu större i gruppen flickor med 
utländsk bakgrund. I gruppen utländsk bakgrund ingår 
både de som är födda utomlands och de som är födda i 
Sverige med två utrikesfödda föräldrar.  Ojämlikheten 
är likartad på alla skolstadierna – mellanstadiet, högsta-
diet och gymnasiet. Denna ojämlikhet avseende 
socioekonomisk bakgrund har ökat över tid i flera 
kommuner där upprepade studier genomförts.

Förutom att otillgängligheten av idrott och dyra 
deltagaravgifter fungerar som barriärer kan vi även 
avläsa att utbildningsnivå på föräldrar är en bidragande 
orsak till om barn och ungdomar idrottar. Högutbildade 
föräldrar har i högre grad barn som föreningsidrottar 
än föräldrar med lägre utbildning. Vuxna med hög 
utbildning tenderar dessutom att själva vara mer fysiskt 
aktiva än vuxna med låg utbildning. Det övergripande 
budskapet är emellertid ett och samma: att människors 
hälsa och livschanser är ojämlikt fördelade i samhället 
och att ojämlikheten följer tydliga socioekonomiska 
mönster. Samtidigt ser vi också att välståndet och den 
ekonomiska ojämlikheten ökat parallellt. Enligt den 
internationellt kände folkhälsoforskaren Michael 
Marmot är socioekonomisk ojämlikhet i sig en faktor 
till ojämlik hälsa. Så länge det råder stora skillnader i ett 
samhälle mellan rika och fattiga kommer detta att 
återspeglas på folkhälsans område oavsett om det 
allmänna välståndet i samhället ökar. Det är här 
segregation och klassklyftor uppstår, det är här 
integration och inkludering krävs.

Dessa faktorer har vi länge brottats med inom idrotten, 
och som ett led i arbetet att identifiera var vi behöver 
genomföra insatser i Sörmland rörande integration och 
inkludering valde vi att se över hur vårt läns olika städer 
och bostadsområden ser ut, var måste vi göra insatser, 
och framförallt, med vilket syfte?

 5 Varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person till exempel har tränat tre gånger en vecka är det tre deltagartillfällen.
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Idrottssvaga och idrottsstarka områden 
I enlighet med det forskningen säger kan vi se liknande 
utmaningar i Sörmland. Det finns ett stort glapp mellan 
olika bostadsområden i olika städer, och beroende på 
var du bor, vilka villkor och förutsättningar du har, så 
påverkas dina möjligheter till idrott. För att underlätta 
vårt arbete i hela länet har vi valt att använda oss av 
begreppen idrottsstarka respektive idrottssvaga när vi 
kategoriserar och analyserar områden. 

Ett idrottsstarkt område definieras av ett högt antal 
deltagande barn och ungdomar boende i området. Det 
behöver inte betyda att organiserad idrottsverksamhet 
bedrivs i området, utan att barnen boende i området är 
medlemmar i idrottsrörelsens olika föreningar. Med 
andra ord är inte dessa områden i lika hög grad beroen-
de av organiserade idrottsliga aktiviteter. Åt motsatt 
håll definieras ett idrottssvagt område av att barn och 
ungdomar boende i området föreningsidrottar för lite. 

För att ett område ska klassas som idrottssvagt behöver 
mindre än 55% av områdets barn och ungdomar vara 
icke-aktiva inom föreningsidrotten. Olika idrottssvaga 
områden kan därför vara olika utsatta, ett område med 
10% föreningsaktiva kontra ett område med 50% 
föreningsaktiva ser annorlunda ut och har olika 
förutsättningar, även om båda klassas som idrottssvaga.

Många faktorer kan kopplas till varför barn och 
ungdomar från olika orter idrottar olika mycket, och i 
majoriteten av fallen korrelerar faktorerna med det vi 
beskrivit i denna rapport. Det handlar om socioekono-
miskt utsatta områden, segregerade områden, ofta 
kriminellt utsatta med hög arbetslöshet samt låg 
fritidsverksamhet. 

I Nyköping finns exempelvis ingen idrotts-
förening som har sitt ordinarie fäste i 
stadens mest idrottssvaga område – 
Brandkärr. 

För att identifiera idrottsstarka och idrottssvaga 
områden har Riksidrottsförbundet kikat på antalet akti-
va barn 7-20 år i olika postnummer och postorter.  Varje 
halvår rapporterar föreningar via idrottens administra-
tionsverktyg ”IdrottOnline” antal aktivitetstillfällen de 
genomfört, med andra ord alla träningstillfällen som 
slutförts. Detta görs för att varje halvår erhålla ekono-
miskt stöd via Lokalt-aktivitetsstöd, också kallat 
”LOK-stöd”. Detta finns tidigare beskrivet i rapporten 
under avsnittet ”Bakgrund”. 

För att föreningen ska kunna rapportera informationen 
behöver systemet IdrottOnline erhålla fulla kontakt-
uppgifter på de individer som registreras. Härifrån kan 
vi sedan följa upp dessa deltagare utifrån de kriterier 

och krav som kommer i och med GDPR och på så sätt 
kartlägga hur en stads idrottsdemografi ser ut. De 
uppgifter ni kommer se i denna rapport är framtagna 
med uppgifter från 31 december 2017 vilket bedöms 
vara fullt tillräckligt för denna typ av analys.

Nyköping
Likt många andra delar av Sverige ser vi att idrottandet 
även sjunkit i Nyköping över åren. Vi kan avläsa att 
antalet deltagartillfällen inom idrotten för barn och 
ungdomar mellan 7-20 år minskat med 14% mellan åren 
2004-2016 i kommunen. Samtidigt har antalet boende i 
samma ålder minskat med 4%. För att sätta siffrorna i 
jämförelse kan vi även titta på stadens grannkommuner. 
I Oxelösund har deltagartillfällena minskat med 42%, i 
Katrineholm har det skett en minskning med 12% och i 
Gnesta med 38%. Endast Trosa har haft en positiv kurva 
där deltagartillfällena ökat med 29%.

En tabell över Nyköpings idrottsstarka- och idrottssva-
ga områden ser du här brevid på sidan 15.

Det finns ett flertal intressanta delar att lyfta upp. 
Börjar vi i de idrottsstarka områdena så toppar stadsde-
lar som Rosenkälla, Örstig, Bryngelstorp samt centrum-
området kring Nyköpings Lasarett listan. Över 79% av 
områdenas barn och ungdomar tillhör en idrottsfören-
ing. Detta kan förklaras med att två av områdena 
geografiskt är nära Rosvalla, som är idrottens central-
punkt i Nyköping. Samtliga områden är även villaområ-
den. Dessa två faktorer är karakteristiska drag för 
idrottsstarka områden. Många andra områden som 
hamnar högt upp på listan är Bergshammar, Petters-
berg, Brandholmen och Sjösa. 

Noterbart är att stadsområden i många fall geografiskt 
inte behöver vara långt ifrån varandra för stora 
skillnader i idrottsligt deltagande. Ibland har vi märkt 
att en genomgående väg mellan två bostadsområden 
gott och väl räcker för ena sidan att vara ett idrotts-
starkt område respektive idrottssvagt. 

I Nyköping kan vi ta exemplet Rosenkälla. Den del av 
Rosenkälla som täcker postnummer 611 62 har alltså ett 
högt deltagande, medan postnummer 611 61 som även 
täcker en mindre del av Bryngelstorp, har ett väldigt 
lågt deltagande. Det skiljer 42,5% mellan postnumren. 
Anledningarna här kan variera och skulle en vidare 
analys av inkomst kopplat till utbildning mellan 
postnumren genomföras skulle resultaten kunna påvisa 
vissa förklaringar.

Blickar vi mot stadens idrottssvaga delar så ser vi två 
områden i staden som sticker ut extra. Det ena är Östra 
Oppeby där antalet föreningsaktiva ligger på 26,9%, det 
andra är Brandkärr. 
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Tabellen visar idrottsstarka och idrottssvaga områden i Nyköping

 
I Brandkärr är endast 23% föreningsaktiva 
av totalt 501 barn i området. 

Anledningarna till att det ser ut som det gör är varieran-
de. En av de större faktorerna bygger på att ingen 
idrottsförening har något ordinarie fäste i Brandkärr. 

I rapporten från Nyköpings kommun ”lägesbeskrivning 
Brandkärr 2017” kan vi även avläsa fler saker som kan 
kopplas an till de karakteristiska dragen för ett idrotts-
svagt område. Rapporten beskriver Brandkärr som 
området där flest människor med ekonomiskt bistånd 
bor i hela staden vilket pekar på hög arbetslöshet. 
Området har även hög grad utlandsfödda, en målgrupp 
som idrotten har haft svårt att engagera stundtals. 
Vidare beskriver rapporten att området radikaliserats 
och att det i flera avseenden håller på att bli ” ett samhälle 
i samhället”. Hög kriminalitet kopplat till gängbildning, 
droger i omlopp i öppen försäljning, månggifte och 
ojämlikhet är några av punkterna. 
Särskilt utsatta är kvinnor och unga tjejer.

Detta är förstås utmaningar kommunen står inför.  
Vi vet att idrotten inte kan göra allt, men den kan göra 
mycket. Det kommer dock inte utan arbete och framfö-
rallt inte utan samarbete. Återigen trycker vi på att 
delarna bygger helhet och tillsammans finns det 
möjligheter att vända på det som råder idag. För trots 
negativa krafter vet vi att det finns många som idag gör 
gott i Brandkärr. Somaliska föreningen, Verdandi, Bo i 
Brandkärr, Ung i Brandkärr och Räddningstjänsten är 
bara några av de som arbetar för en mer positiv utveck-
ling i orten.  Då har vi ännu inte nämnt det idrottsliga 
föreningsliv som på senare år tillträtt ordentligt.
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Idrott för alla
Arbetet och intresset för de idrottssvaga områdena har 
vi på distriktsnivå märkt ökat, så även i Nyköping. Vi vet 
även att begreppet ”idrott och integration” idag innefatt-
ar ett flertal aspekter för olika människor, det behöver 
primärt inte handla om att bara arbeta med en mål-
grupp utan med särskilda frågor som gäller flertalet 
grupper.

 I det bredare perspektivet kan det handla om att nå 
jämställdhetsmål för vissa, eller inkludera fler med 
olika fysiska och psykiska förutsättningar för andra.  
I det smalare perspektivet förknippas dock begreppet 
fortfarande med att nå och skapa aktiviteter för 
människor som bor i idrottssvaga områden och med 
annan etnisk bakgrund. 

Vår uppfattning är att engagemanget kring detta 
område generellt ökat i staden bland idrottsföreningar-
na. Detta ser vi genom att de senaste åren mer frekvent 
arbetats med frågan ute i föreningarna samt tilldelats 
mer ekonomiska medel än tidigare. Fler och fler vill 
skapa satsningar och insatser som kan kopplas an till 
samhällsnytta och som även kan paketeras och 
användas i syfte att stärka sitt varumärke och sin 
profilering. 

I takt med detta ökade intresse har vi på RF-SISU 
Sörmland som samordnande aktör bedrivit ett intensivt 
arbete för att skapa förutsättningar för planerade och 
strukturerade insatser inom området. År 2014 och 2015 
var en period då vi inom organisationen ordentligt 
började utvärdera hur vi arbetar med idrott och 
integration. Istället för att hjälpa föreningar att bedriva 
spontanidrottsaktiviteter lite varsom, lyfte vi blicken 
och fokuserade på var idrotten faktiskt behövs mest. 

Tillsammans med föreningarna lokaliserade vi dessa 
områden i hela länet och därifrån föddes även vårt 
projekt ”Idrott åt alla”. I en trio bestående av RF-SISU 
Sörmland – lokala föreningar – lokala skolor/organisa-
tioner började vi bygga ett långsiktigt tänk som inte 
bara handlade om att hålla på med idrott utan även att 
lyfta de mervärden som idrotten ger. Vi ville inte 
använda dessa aktivitetstillfällena som en plats för att 
bli en bra atlet, vi ville använda tillfällena som en plats 
där du fostras och växer som människa. 

I samma veva som detta tog fart mottog vårt land många 
flyktingar från andra länder. Idrotten blev här än mer 
viktig, och de aktiviteter vi bedrivit i hela länet har 
bidragit till att flertal människor hittat en plats, ett 
syfte, och ett sammanhang i vår idrott och vårt 
samhälle.

Konceptet och arbetet vi genomförde tog snabbt starkt 
fäste i länet och så även i Nyköping. Fler föreningar 
började genom RF-SISU Sörmland söka sig till Nykö-
pings idrottssvaga områden och under 2017 hade vi i 
Nyköping och Oxelösund över 110 aktivitetstillfällen 
med cirka 1100 deltagare varav 325 flickor. Det är 
ungefär 1 aktivitet var tredje dag spritt över hela året. 
Våren 2018 gav liknande resultat med 89 tillfällen och 
849 deltagare, varav 288 tjejer. Sedan 2015 har vi även 
tilldelat över en halv miljon kronor fördelat på 15 olika 
föreningar. I detta räknar vi inte med alla resurser vi 
lagt på egenanställd personal, och egna arvoderade 
ledare.

Under det pågående arbetet har vi konstant letat och 
bearbetat sätt att bli bättre. Vi har tagit fram avtal som 
ännu mer avgränsar uppdraget och som skapar 
tydlighet mellan oss och föreningen. Vi har involverat 
kommuner, vi har utbildat och arvoderat ledare och 
anställt personal i varje zon med arbetsuppgifter som 
riktar konkreta insatser mot idrottssvaga områden. Vi 
har deltagit i nätverk och forum, vi har beviljat mer 
ekonomiska medel än någonsin tidigare och arbetat 
aktivt med att sätta frågan på tapeten hos Nyköpings 
idrottsföreningar. 

Men den enskilt största insatsen vi gjort är när vi 
tillsammans i organisationen bestämt att idrott åt alla 
inte längre är ett projekt. Det är en process, en metod 
och något vi framöver kontinuerligt kommer arbeta 
med. Precis som vi vill att idrottsliga samhällsinsatser 
ska bli en del av varje förenings ordinarie verksamhet, 
så har det även blivit det hos oss. Genom detta föddes 
det vi idag kallar ”idrott för alla”, och som nu under 
hösten tagit nästa kliv.
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Innan vi går vidare och blickar mot framtiden ska vi ge 
en ännu mer detaljerad bild över läget i våra idrottssva-
ga områden med extra fokus på Brandkärr. Med våra 
idrottsföreningars åsikter i fokus kommer vi även ge 
inblick i hur stadens föreningar uppfattar begreppet 
"idrott och integration" och i vilken utsträckning de 
själva anser att de arbetar med området internt och 
externt. För i grund och botten spelar våra samordnan-
de insatser ingen roll om vi inte har idrottens föreningar 
med oss i arbetet. Det arbete som vi vill genomföra i 
idrottssvaga områden sätter alltid föreningen i fokus 
där deras verksamhet är det som skapar skillnad. Därför 
är det viktigt för oss att lyfta dem i denna rapport för att 
ge en inblick i vad de tycker och tänker och för att skapa 
större förståelse för deras situation och arbete. Men 
först ger vi en övergripande bild över idrottens arbete 
till idag inom området.

Sedan 2015 har föreningsidrotten i Sverige genomfört 
cirka 3 240 olika typer av projekt kopplat till idrott och 
integration, med tidigt fokus på nyanlända. Fotboll är i 
särklass den vanligaste idrotten bland de 60 olika 
idrotter som bedrivits. Efter fotbollen är de vanligaste 
idrotterna basket, ridsport och boxning som tillsam-
mans stod för cirka 12% av projekten.  Utifrån genom-
förda satsningar har idrotten tagit med sig många 
erfarenheter som skapat en bra bild av hinder och 
framgångsfaktorer som finns.

Hinder som ofta lyfts fram handlar om att kunskapen 
och erfarenheten av föreningsformen i en stads 
idrottssvaga områden är relativt låg. Det råder också 
ofta brist på idrottsanläggningar, även idrottsutrust-
ning till följd av hushållens begränsade ekonomi. Det 
finns ofta en misstro mot samhälle och myndigheter 
och förekomsten av ”negativa förebilder” är ofta stor. 
Det finns även en allmän ”projekttrötthet” i orterna. 
Upplevelsen kan liknas vid att många uppfattar att 
människor, organisationer eller föreningar faktiskt inte 
vill genomföra riktig förändring, utan kunna klappa sig 
själv på axeln för ”något bra”. Det framgångsfaktorer 
som pekas ut handlar framförallt om idrottens innebo-
ende attraktionskraft. Många av de unga invånarna 
finner stor energi att delta och efterfrågan är stor på 
framförallt lättsamma aktiviteter. Den personliga 
utvecklingen värderas högt och fler finner det viktigt  
 

att ta ett personligt ansvar genom till exempel 
ledaruppdrag. Samarbeten mellan föreningar och 
skolor/fritidsgårdar samt andra organisationer i 
området är av stor betydelse då dessa kan dra nytta av 
varandra. Andra viktiga delar är relationsbygge, lokal 
förankring, föräldradelaktighet, folkbildning samt 
variation i idrott.

I en nulägesrapport som genomfördes av Örebro läns 
idrottsförbund på uppdrag av RF sammanfattades tre 
olika perspektiv som bärande för lyckade satsningar 
inom området. Dessa perspektiv behöver förvaltas av 
idrotten som helhet om vi ska lyckas etablera fungeran-
de verksamhet av föreningar i idrottssvaga områden.  
De tre perspektiven följer nedan:

1. Idrottens sociala dimension
I de mest lyckade satsningarna så har den sociala 
dimensionen varit betydligt viktigare än prestation och 
resultat. Genom att involvera ungdomar, lyssna på dem 
och skapa en gemenskap så har liv förändrats. En stor 
del av arbetet handlar om att skapa ”positiv social 
kontroll” som en motvikt till andra negativa krafter som 
lockar. Här kan idrotten vara en helt annan typ av 
plattform med inslag av gemenskap.

2. Lokal förankring och lyhördet
I ett flertal av de satsningar som genomförts och 
utvärderats har en större framgångsfaktor varit 
förmågan att hitta och involvera lokala krafter i 
området. Unga vuxna och ungdomar som känner sitt 
område och som söker en meningsfull fritid vill kunna 
känna igen sig i andra människor som lyckats utifrån 
samma förutsättningar. Att därför ha koordinatorer och 
ledare som besitter lokalkännedom är av vikt.

3. Långsiktighet och uthållighet
För den som ska agera och verka i ett utsatt område 
finns inga lätta vinster eller enkla vägar att gå. Arbetet 
handlar ofta om att långsiktigt och uthålligt lära sig mer 
om villkoren, hitta samspel med lokala krafter och 
bygga verksamheten underifrån med ett stort tålamod. 
Det är bättre att jobba metodiskt och medvetet med små 
segrar som leder vidare mot nya framgångar än att 
ställa ut storslagna mål och löften som slutändan inte 
efterlevs.

Nutid
I detta segment kommer vi fokusera på att lyfta fram konkreta insatser som 
görs och i vilken utsträckning.
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Föreningarnas tankar 
För denna del har vi valt att särskilt intervjua ett 20-tal 
olika idrottsföreningar från Nyköping om deras syn på 
idrott, integration och inkludering. Urvalet är grundat 
på en spridning av olika idrotter, vår kännedom om 
genomförda insatser inom området samt geografisk 
spridning runt stadskärnan. I kombination med detta 
kommer ett antal goda exempel på insatser att  
presenteras.

Som utgångspunkt har intervjuernas grundsyfte varit 
att ta reda på hur föreningarna ser på begreppet idrott 
och integration, i vilken utsträckning de själva anser att 
de aktivt arbetar med inkluderingsfrågor både internt 
och externt samt även om de anser att det idag arbetas 
tillräckligt mycket inom deras respektive förening. 
Nedan ser ni spridningen över de idrotter som de 
intervjuade föreningarna utövar.

• Volleyboll – 1

• Orientering – 1

• Motorsport – 2

• Golf – 1

• Innebandy – 1

• Baseboll – 1

• Pingis – 1

• Skytte – 1

• Simning – 1

• Friidrott – 1

• Basket – 1

• Boxning – 1

• Kampsport – 1

• Fotboll – 3

• Gymnastik – 1

1818

En viktig aspekt för ett hållbart arbete är att vi inte bara 
har på oss glasögon utifrån områdets deltagare, utan 
också glasögon som visar på föreningens utmaningar. 
För att arbeta i idrottssvaga områden skiljer sig från den 
traditionella idrotten. Här sker insatser i ett större 
sammanhang, där fokus från vem som ska stå i kiosken 
och vem som ska köra till matcher övergår till samhälls-
förändring. Återigen, det enda sättet att förstå förening-
arna är att lyssna på föreningarna.

I en senare rapport av RF kan vi se att föreningarna 
upplever samarbetet och stödet de får från specialdi-
striktsförbunden och distriktsidrottsförbunden som 
viktigt. Dock inte i första hand i form av ekonomiskt 
bidrag, utan snarare som ett bollplank och som en 
hjälpande hand i hur de ska organisera sin verksamhet på 
bästa sätt och ta del av erfarenheter. Nyckeln till detta 
stöd har enligt föreningarna varit de koordinatorer som 
distrikten anställt. Dessa personers uppgift har bland 
annat varit att stötta föreningarnas arbete och att 
komma med goda råd samt fördela medel riktade till 
olika insatser. Som tidigare nämnt har vi i Sörmland på 
senare år arbetat aktivt med att anställa koordinatorer, 
och i Nyköping har vi en person på 50% som arbetar 
specifikt mot Brandkärr.

 Sedan hösten 2018, då vi haft individer i denna roll, har 
vi sett att sättet att arbeta med föreningar blivit betydligt 
lättare och tydligare. Vilket resulterat i fler genomförda 
aktiviteter. En viktig faktor som också lyfts fram är att 
tidigt involvera styrelsen och att tillsammans med dem 
formulera en strategi med syfte och mål för den verk-
samhet som riktas mot målgruppen. Här arbetar vi alltid 
aktivt med föreningen för att se till så att satsningen är 
förankrad i föreningens verksamhet. Arbetet som sker i 
idrottssvaga områden ska inte vara något som en enskild 
individ i föreningen innehar, utan något som hela 
föreningen och framförallt styrelsen på ett eller annat 
sätt är engagerade i.

Nu dyker vi in i Nyköping.
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Vid tillfället för intervjuerna har vi ombett föreningarna 
att bidra med en så objektiv bild som möjligt. Det finns 
en fara att begreppet integration blir för subjektivt. 
Upplever föreningen exempelvis brist på tjejer i verk-
samheten blir det vanligt att föreningen lyfter att man 
gärna ” integrerar fler tjejer”. Föreningarna har i detta 
avseende betts ha ett helhetsperspektiv genom hela 
intervjun.

Som inledande fråga ombads föreningarna förklara 
deras syn på begreppet idrott och integration, det vill 
säga vilka delar som faller inom ramen för begreppet. Då 
många föreningar berörde olika delar har vi valt att 
tematisera detta segment. Utifrån svaren har vi kunnat 
avgränsa oss till fyra återkommande faktorer förening-
arna berör. Dessa är ekonomi, parasport, kön och 
etnicitet.

Låt oss se över några av svaren:

• 21% av föreningarna menar att integration handlar om 
att bli medveten kring ekonomiska svårigheter oavsett 
bakgrund. Det handlar om att göra idrotten så billig som 
möjligt där individens socioekonomiska bakgrund inte 
ska påverka deltagarens möjlighet till idrottande.

• 19% av föreningarna berör Parasport. Flertal menar att 
de idag önskar att de kunde involvera fler deltagare med 
olika funktionsnedsättningar. Det som framförallt sätter 
stopp för dessa typer av satsningar är att det krävs 
planering av logistik och mycket tid för att få det att 
fungera. Bristen på ledare är också en stor bidragande 
faktor.

• 19% av föreningarna lyfter jämställdhetsperspektivet. 
Flertalet föreningar påpekar hur de upplever problema-
tik kring jämställdhetsfrågan och att de därför önskar 
kunna lägga mer energi på att skapa en mer jämställd 
idrott genom samtliga nivåer. Att bli mer jämställda 
handlar här primärt om att synliggöra normer och ideal 
som kan skapa barriärer för idrottsligt deltagande. 

• Trots att perspektivet breddats är det fortfarande 
tydligt att begreppet i de flesta fall fortfarande kopplas 
an till etnicitet. 40% av föreningarna anser att idrott och 
integration handlar om att nå ut till fler människor med 
annan etnisk bakgrund.

Oavsett inriktning och fokus är nästan samtliga 
föreningar överens om att idrotten behöver bredda 
perspektiven. 

Ett flertal upplever också att integration inte enbart 
bygger på att en viss målgrupp ska lära sig av en annan, 
utan att individer möts på lika villkor där förutsättning-
ar för lärande skapas för båda parter. Nedan följer ett 
utdrag från en förening:

”Det viktigaste som vi som idrottsförening 
kan göra är att ha verksamhet som tilltalar 
och möjliggör för alla som vill delta. Vara en 
öppen verksamhet kan betyda att organisa-
tionen måste ändras för att fler ska känna 
sig välkomna”

Kopplat till föreningarnas syn på idrott och integration, 
ombads föreningarna också förklara hur de själva 
upplever att de arbetar internt och externt med frågor 
kopplat till området. Externt innebär ägnande åt 
traditionell uppsökande verksamhet, vanligtvis i 
idrottssvaga områden, men också genom olika prova 
på-dagar, lovaktiviteter eller särskilda event. Internt 
innebär ett arbete med att väcka frågorna mer inom 
organisationen. Det kan exempelvis handla om att 
kartlägga och identifiera eventuella trösklar och 
barriärer som gör att människor inte kan idrotta hos 
föreningen. Det kan också handla om att genomföra 
insatser genom exempelvis ledarutbildningar som gör 
att föreningens värdegrund genomsyras i större grad och 
som skapar förutsättningar för trygga idrottsmiljöer. 
60% av föreningarna upplever att de idag arbetar aktivt 
antingen externt eller internt. 40% upplever att de inte 
arbetar tillräckligt aktivt. 

Vid nästa steg ombads föreningarna att utveckla sin syn 
på dessa två olika arbetssätt. En tematisering i tre delar 
har även gjorts i detta segment. De två första delarna 
behandlar externt och internt arbete, en tredje del som 
heter ”teoretiskt” arbete har även tagits med. Här 
hamnar föreningar som upplever att de är i något 
mellanläge där de inte riktigt själva vet i vilken nivå de 
arbetar. En viktig del att poängtera är att ett flertal 
föreningar upplever att de både arbetar externt och 
internt. Detta då insatserna i många avseenden kan gå 
hand i hand.

• 30% av föreningarna upplever att de arbetar externt. 
Majoriteten av dessa arbetar på något sätt i idrottssvaga 
områden.

• Betydligt fler upplever att de arbetar internt med frågor 
kopplat till idrott och integration. 49% upplever att de 
arbetar med interna insatser för att skapa en mer 
inkluderande verksamhet.
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syfte har vi valt att avgränsa oss till några insatser som 
blir extra tydliga med konkreta insatser kopplat till 
stadens idrottssvaga områden. Samtliga föreningar har 
ett samarbete med oss på RF-SISU Sörmland där 
föreningen blivit stöttad av antingen våra idrottskonsu-
lenter, vår anställda samordnare, genom ekonomiska 
medel, genom utbildning eller genom våra arvoderade 
ledare. Mer om hur vi arbetar kommer i ett senare skede.  
 
En tröja för alla – ONYX innebandy 
En tröja för alla startade för några år sedan och har idag 
blivit ett etablerat namn inom idrotten i Nyköping. 
Satsningen utgår från ett motto som handlar om att det 
inte ska spela roll om vem en person är eller var personen 
kommer ifrån. Oavsett bakgrund ska människor kunna 
ha en tröja i Onyx som spelare, ledare, förälder, suppor-
ter, domare, funktionär eller sponsor. Onyx vill visa att 
det finns många olika uppgifter och roller i en förening. 

Varje år packar Onyx en långtradare full med utrusting 
och åker på turné i Nyköping och Oxelösund där man 
besöker olika bostadsområden och monterar upp sina 
rinkar. Syftet är att flytta ut innebandyn från sporthal-
larna och skapa mötesplatser för integration på temat 
idrott och hälsa där människor lever och bor. Många 
skolor, företag och organisationer engageras och är med 
och bidrar på olika sätt för att få turnén att bli en succé. 
Att bygga ett nätverk och ett gemensamt sammanhang 
tillsammans med andra aktörer är en framgångsfaktor 
för En tröja för alla.

Utöver detta bedriver ONYX också öppna och kontinuer-
liga aktiviteter i både Oxelösund och Nyköping.

I Nyköping bedriver föreningen framförallt aktiviteter 
på Rosvalla, Arnö och givetvis Brandkärr. Idag bedrivs 
både ”idrott för tjejer” samt ”knatteligan” i området. 
Detta enorma arbete har kunnat genomföras till stor del 
efter att klubben valt att anställa en koordinator som 
arbetar med frågorna både internt och externt. På så sätt 
skapar föreningen den hållbarhet och långsiktighet som 
vi lyft i denna rapport. En tröja för alla är något som idag 
ingår i ONYX ordinarie verksamhet och något som 
föreningen profilerar sig med. 

• Ett flertal föreningar upplever att de idag gör insatser 
men har svårt att se hur det gör skillnad och på vilket sätt 
insatserna är kopplade till varandra. 21% upplever att de 
hamnat i en fas där teori och praktik inte riktigt hänger 
ihop.

Som tidigare nämnts är det av absolut största vikt att hela 
föreningen, särskilt styrelsen, är involverad i arbetet 
oavsett om föreningen arbetar med insatser externt eller 
internt. Ofta kan ett frö, en ide, växa fram hos en 
människa. Men ska detta frö bli en växt kan en person 
inte arbeta ensam. Satsningar och projekt som utgår 
ifrån en persons vilja att genomföra förändring leder ofta 
till tidigt avslutade projekt och satsningar som i grunden 
varken förändrat struktur eller förståelse i förening. Det 
behövs fler människor som arbetar mot ett gemensamt 
syfte, och i de lägen där hela föreningen är förankrad i 
arbetet ser vi tydligare strukturer och mer hållbara 
aktiviteter. 

En intervjuad förening beskriver det som:

”Det går alltid att göra mer. Men idag 
behöver man hitta en bra balans kopplat till 
samhällskraft och även utveckling inåt.”

Vidare tillfrågades föreningarna ifall de själva upplever 
att de arbetar tillräckligt mycket med inkluderingsfrågor 
idag, och hur många som faktiskt skulle kunna tänka sig 
arbeta ännu mer inom området. 79% svarade att de skulle 
vilja fortsätta arbeta ännu mer med inkluderingsfrågor. 
Många vill starta upp satsningar för nya målgrupper och 
bli mer medvetna sin egen verksamhet och den utveck-
lingspotential som finns. Det här visar på en väldig vilja, 
men återigen behöver motivationen och energin finnas 
där över tid. Här är det viktigt att förstå att en förening 
inte kan stå ensam, det är av yttersta vikt att vi som 
förbund, kommun och andra organisationer tar ansvaret 
och stöttar föreningarna i deras arbete. Vill vi att 
föreningarna ska vara loket behöver vi också förstå alla 
risker som kommer med det ansvaret. Kan vi hjälpa till 
och klargöra vägen så behöver vi göra det.

Goda exempel 
Många föreningar i Nyköping bedriver fantastisk bra 
verksamhet för att skapa en mer inkluderande och öppen 
idrott. Genom våra verksamhetsformer och våra nära 
relationer ser vi den kraft som existerar och all den tid 
som läggs ner på att skapa ett idrottsligt sammanhang 
för stadens invånare. I detta segment vill vi därför lyfta 
upp några goda exempel på satsningar som genomförs 
både externt och internt. Möjligheten till goda exempel 
är många, denna lista kan göras lång och för rapportens 
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Football fitness – IFK Nyköping 
Sedan mitten på oktober så har IFK Nyköping i samarbe-
te med RF-SISU Sörmland, Skol IF och Somaliska 
föreningen bedrivit Football Fitness i Brandkärr. Fotboll 
Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll 
där träningen inte kräver tidigare fotbollsbakgrund. 
Satsningen är gratis för samtliga barn och erbjuder även 
unga deltagare att kunna bli ledare inom projektet. 
Några av de uttalade målen är att förbättra hälsan och 
öka medvetenheten om en hälsosam livsstils betydelse. 

Föreningen jobbar även på att integrera barn och 
ungdomar i den vanliga verksamheten och att öka 
ungdomarnas vilja att ta ansvar för sitt närsamhälle. Allt 
ska genomsyras av föreningens värdegrund. Football 
fitness har varit igång varje lördag sedan mitten på 
hösten och har engagerat mellan 60-70 barn varje 
tillfälle. En utmärkande del i IFK Nyköping är att de i sin 
förening har en stor mångfald av människor ur olika 
samhällsskikt utan många externa aktiviteter. Förening-
en själva menar att deras sätt att arbeta med att ”se 
individen” i verksamheten samt den vikt de lägger på att 
få individen inkluderad bidrar till att många känner 
samhörighet i IFK Nyköping. 

Nyköping för alla – Nyköpings BIS 
Nyköpings BIS har under flera år tagit ett större sam-
hällsansvar och bedriver ett flertal olika aktiviteter 
under samlingsnamnet ”Nyköping för alla”. Verksam-
heten riktar sig till ungdomar och innehåller främst 
fotbollsaktiviteter men utesluter inte andra idrotter. 
Samtliga aktiviteter genomförs och drivs av unga ledare 
och förebilder. Syftet har sedan start byggt på att skapa 
en tryggare uppväxtmiljö där ungdomarna ska få en plats 
att inte bara komma och spela fotboll utan också få 
möjlighet till personlig utveckling och fostran. 

Klubben hoppas genom aktiviteterna också kunna bidra 
till ökad rekrytering av barn och ungdomar från olika 
bakgrunder, kulturer och bostadsområden till idrotten. 

Idag bedriver Nyköpings BIS olika aktiviteter varje 
lördag i Brandkärr. Under eftermiddagen riktas ett pass 
mot flickor 10-12 år som kallas Girls and sports samt även 
ett pass för pojkar 10-12 år som kallas BIS International. 
På kvällen genomförs även ett pass för tjejer mellan 13-20 
år. Utöver det bedrivs även nattfotboll varje fredag i 
Sporthallen.

Gympa för kvinnor – Friskis och Svettis 
I snart två år har Friskis och Svettis bedrivit jympapass 
inriktat mot kvinnor boende i Brandkärr. Föreningen har 
tidigare genomfört olika integrationsprojekt och lyckats 
nå ut till många människor. Satsningen och arbetet i 
Brandkärr handlar för dem att nå ut till gruppen 
socioekonomiskt utsatta, med särskild vikt på kvinnor 
som idag inte är föreningsaktiva. Friskis är väl insatta i 
det arbetet vi som förbund vill genomföra och förening-
en har arbetat strukturerat och målmedvetet från start.  
Malin Knudsen som är verksamhetschef beskriver med 
dessa ord deras insatser med jympan i Brandkärr: Vår 
inställning är att alla ska kunna motionera och uppleva 
glädjen i rörelse samtidigt som vi önskar att klyftorna i 
samhället minskar. Gällande anpassning för att möjliggöra 
träning så har frågan många dimensioner och den kräver 
en öppen diskussion. Men om vi kan möjliggöra träning för 
grupper i samhället genom att undanröja hinder så gör vi 
det. Lyckas vi få människor från grupper som inte tränar 
idag att träna och delta i vår verksamhet så tror vi att 
hälsoklyftorna kommer minska.

Anna Hultman som är en av jympaledarna berättar även: 
Kvinnorna är i blandade åldrar och har kommit olika långt 
i sina svenskakunskaper. Två av kvinnorna är ”värdar” dvs 
servar lite kring passen. De är bra på att översätta. Ibland 
pausar vi musiken och går igenom någon rörelse, jag visar 
och ”värdarna” översätter. Många barn är också med. Vi 
brukar skratta och ha trevligt tillsammans. 

Pia Björkander som också är en av jympaledarna 
berättar: Jag har inte varit med denna termin men 
upplevde förut en härlig samling kvinnor med stort hjärta 
och vilja att träna och röra på sig. Det viktiga är inte att 
göra rätt utan att röra sig till musik och träffas.

Framöver önskar Friskis utveckla arbetet och även ta in 
teoretiska inslag i det insatser som görs som exempelvis 
föreläsningar inom kost och hälsa.

Simning för unga – Nyköpings simsällskap 
Sedan i våras har Nyköpings simsällskap bedrivit öppna 
simtillfällen för barn och ungdomar tillhörande Brand-
kärrs skolor varje söndag. Syftet är att dels introducera 
ungdomarna för idrotten och dels att hjälpa de barn som 
idag inte kan simma eller som inte når det simkrav som 
finns i skolan. Varje halvår har innehållit en grupp med 
återkommande individer. Idag har över 50 ungdomar 
deltagit på passen och lärt sig att simma samt nått sina 
krav.
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Utöver insatserna ovan finns ett flertal andra positiva 
exempel att ta upp som alla bidrar till en mer utvecklan-
de och aktiv fritid för ungdomarna i stadens idrottssvaga 
områden. Exempelvis: 

• Nyköpings frisksportarklubb som under åren bedrivit 
ett flertal aktiviteter för nyanlända runt om i Nyköping.

• Nyköpings Boxningsklubb som bedrivit öppna idrotts-
aktiviteter i sin lokal. 

• Nyköpings Knights Baseboll som bedriver öppna 
idrottsaktiviteter i Arnö på Herrhagen. 

• Hargs Kickers som i över 30 års tid inkluderat barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar i sin verksam-
het. 

• Nyköpings Basket som till våren kommer starta upp 
verksamhet i ett flertal områden i staden.

Utöver idrotten är det även viktigt att lyfta de samarbets-
partners som alltid står nära till hands och som stöttar 
föreningarna i sitt arbete, särskilt i stadens mest utsatta 
område Brandkärr. Somaliska föreningen med sina 
kontakter ut till barn och ungdomar, Ung i Brandkärr 
med sina fritidsaktiviteter, Bo i Brandkärr som konstant 
marknadsför en mer positiv bild av Brandkärr, Rädd-
ningstjänstens sommarkul som skapar vardagsaktivite-
ter konstant, Verdandi med sina turneringar m.m.

Samtliga insatser är fantastiska och det går 
inte att ta miste på det engagemang som 
existerar i vår stad. Men den absolut vikti-
gaste frågan som vi behöver ställa oss är 
hur vi får det hela hållbart över tid. 

Enskilda riktade aktiviteter över kort tid har bevisats 
resultera i dålig effekt. Idrottsrörelsens långsiktiga mål 
och syfte i denna fråga behöver därför vara att skapa 
förändring över tid där vi i längden gör ett idrottssvagt 
område till ett idrottsstarkt. Detta är ingen lätt utmaning 
och inga genvägar kommer göra vägen lättare.

Aikido för tjejer – Nyköpings Bushido 
Sedan våren 2018 har Nyköpings Bushido genomfört 
aktivitetstillfällen varje torsdag på Brandkärrsskolan för 
unga tjejer som vill lära sig Aikido. Sedan start har 
passen haft cirka 20 deltagare per gång. Genom dessa 
pass har även ledare vuxit fram som föreningen använt 
sig av på sina aktivitetstillfällen. Under hösten har 
Nyköpings Bushido valt att ta en lite kortare paus för att 
under våren förhoppningsvis kunna starta upp verksam-
het igen. 

Skol IF 
Något som tagit stor plats i Nyköpings idrottsliv senaste 
åren har varit inträdet och nybildandet av ett flertal 
skolidrottsföreningar. Huvudföreningen, Nyköpings 
Skolidrottsförening, har genom åren arbetat gediget med 
att skapa förutsättningar för alla dessa föreningar att 
bildas. Skol IF själva menar att det är viktigt att integra-
tion kommer så naturligt som möjligt. Därför är det 
viktigt att de arrangemang och aktiviteter som genom-
förs speglar ungdomarnas intressen. På aktiviteterna är 
alla välkomna och det ska vara en naturlig del i arrange-
manget att alla samhällsmedborgare är representerade. 

För att kunna skapa den personliga utveckling förening-
en vill hos ungdomarna så lägger Skol IF stor energi på 
att genomföra bra utbildningar, läger, fritidsaktiviteter, 
galor, idrottsevent med mer. Dessa genomsyras alltid av 
Skol IF:s fem viktiga ledord som är:

- Självkänsla

- Entreprenörskap

- Positiv Förebild 

- Ledarskap

- Föreningslära

 
På senare tid har Skol IF kunnat hitta några samarbeten 
med föreningslivet i Nyköping och kunnat stötta dem på 
olika sätt. Rörande integration och inkludering har 
exempelvis ett flertal ungdomar ur Skol IF stöttat bland 
annat IFK Nyköping i deras tidigare beskrivna satsning 
Football fitness. Unikt är att föreningen når ungdomar 
på flera skolor, på så sätt nås barn och ungdomar som bor 
i både idrottsstarka och idrottssvaga områden.
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Framtid
Denna rapport har lyft ett flertal framgångsnycklar som skapar förutsätt-
ningar för ett lyckat arbete i våra idrottssvaga områden. Dessa nycklar har vi 
på RF-SISU Sörmland utgått ifrån när vi försökt skapa struktur och  
hållbarhet, när vi utvärderat oss själva, och när vi skapat utveckling.

Under åren har vi ständigt finslipat och justerat för att 
kunna skapa ett optimalt arbete där vi ser förändring i 
både ort, förening och människa. 2019 har varit ett sär-
skilt avgörande år i detta arbete, ett arbete som ska ta oss 
in i framtiden.

Under våren 2019 tillsattes en arbetsgrupp inom vår 
organisation för att skapa en modell över hur arbetet i 
våra idrottssvaga områden ska gå till. Syftet var att skapa 
en hållbar modell med en gemensam värdegrund och ar-
betsmetodik som skulle genomsyra hur vi arbetar i samt-
liga av våra idrottssvaga områden med våra föreningar i 
fokus. Med den bakgrundsinformationen och erfarenhe-
ten av vad som krävs för ett lyckat arbete genom Idrott 
För Alla och med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 
som utgångspunkt formades den modell som sjösattes i 
vårt län hösten 2019. Satsningen har fått namnet Street 
Games Sörmland, och har inspirerats till stor del av den 
storstadssatsning som sker i Göteborg.   

Street Games Sörmland är hela vårt sätt att tänka 
nedarbetat i en och samma riktning. Det är ett tåg med 
föreningen som loket på väg mot en framtid där målet är 
själva resan och inte destinationen. Det är en förlängning 
av Idrott för alla. Det är en tro på förändring över tid 
med områdets ledare som förebilder i en ort där idrotten 
används som ett verktyg i personlig utveckling och ortlig 
reform. Street Games Sörmland är RF-SISU Sörmlands 
långsiktiga och hållbara arbete mot en mer inkluderande 
idrott. 

Vi tar det tillsammans från början. 
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Det börjar med en förening
Vi har tidigare nämnt att en av grundpelarna för ett 
lyckat integrationsarbete kräver en förenings starka vilja 
och motivation till att skapa förändring. Det går inte 
att via en persons goda intentioner, eller med punktliga 
tillfälliga insatser skapa något hållbart. Det är viktigt att 
hela arbetet och hela processen är förankrad i hela fören-
ingens styrelse. Inom satsningen Street Games Sörmland 
är det därför viktigt att förstå att för att föreningen ska 
kunna skapa något strukturerat och hållbart utanför de-
ras till en början ordinarie verksamhet, så behövs en röd 
tråd. I vårt uppdrag börjar vi därför alltid med en analys 
av föreningens verksamhet. 

Via dessa analyser kan vi sedan se över huruvida fören-
ingen har möjlighet att arbeta ute i idrottssvaga områ-
den. Det tåls att upprepas, för att kunna arbeta ordentligt 
externt behöver vi redan internt vara trygga och säkra 
på hur vi arbetar med våra inkluderingsfrågor och vilket 
syfte vi har med en uppsökande verksamhet. Ifall en 
förenings syfte och mål brister i förhållande till hur den 
dagliga verksamheten ser ut, kanske inte första steget är 
att starta uppsökande verksamhet i ett idrottssvagt om-
råde. Detta kan tyckas selektivt, men för att nå dit vi vill 
är det viktigt att föreningen som får stöd av oss är redo 
att lägga den energi som krävs för att skapa en långsiktig 
förändring. Hela idrottsrörelsens arbete i de idrottssvaga 
områdena utgår ifrån svenskt föreningsliv, och därför 
behöver kvalitet genomsyra det vi gör redan från början.

Vid ett andra steg upprättas ett avtal mellan RF-SISU 
Sörmland och föreningen som ska genomföra den 
uppsökande verksamheten i det idrottssvaga området. 
I Nyköping omfattar detta oftast området Brandkärr. I 
detta avtal går vi igenom ekonomiska förutsättningar 
men också överenskommelser kring utbildningar, logistik 
och lokalbokningar. Ett avtal med en förening ska sträcka 
sig över minst ett år.

Två av punkterna i våra avtal behandlar det vi kallar 
”Open Court” och ”Street Games festivaler”. Dessa två 
är de praktiska insatser som vi genomför i våra idrotts-
svaga områden. Open Court handlar enkelt översatt om 
öppna och kontinuerliga aktiviteter. Dessa pass är där 
förändringen sker, där vi genom idrotten skapar värde-
fulla träffar som fostrar och skapar personlig utveckling. 
Utifrån föreningens behov och idrottens mål formar vi 
vilken målgrupp vi ska vända oss till. 

Vissa föreningar lägger fokus på förebyggande insatser 
som exempelvis nattfotboll där huvudsyftet kan vara att 
hålla ungdomar borta från gatan. Andra föreningar fo-
kuserar på dagaktiviteter, där målgruppen är yngre barn. 
Här byggs istället ett intresse för idrott från grunden, 
med fokus på mer än bara förebyggande insatser. 

Båda riktningarna är olika, men kompletterar varandra 
bra och bidrar till en helhet som området mår bra av. 
I avsnittet ”goda exempel” återfinns några av de olika 
inriktningarna föreningarna har.

Street Games Festivaler, är en prova på-festival som 
ska anordnas en gång per år i ett idrottssvagt område. 
I Nyköping är förhoppningen att genomföra detta i 
Brandkärr. För tillfället, i och med implementeringsfas, 
så är vi inte riktigt där än. Fokus ligger för tillfället på att 
hitta föreningar och ledare som kan genomföra kvalita-
tiv verksamhet under Open Court. Målet är dock att vi i 
sinom tid ska kunna genomföra Street games festivaler. 
Dessa festivaler ska ha som syfte att vara en inkörsport 
till Open Court aktiviteterna som bedrivs på reguljär 
basis.
 
För att skapa ett kvalitativt arbete och skapa verklighet 
av denna satsning behöver vi lägga extra fokus på att 
stärka ledarskapet hos samtliga involverade. I kombina-
tion med det behöver fler organisationer, förbund och 
föreningar arbeta mer aktivt med att hitta unga ledare 
och framförallt unga förebilder i de områden vi tillsam-
mans verkar i. Inom Street Games Sörmland har vi sett 
till att skapa en ”ledarpool” av ledare som arbetar hos 
oss på RF-SISU Sörmland. Dessa ledare utbildas samt 
arvoderas av oss och används sedan som en resurs av 
föreningar som är i behov av ledare till sina aktivitetspass 
i våra idrottssvaga områden. Ledarnas uppdrag är att på 
plats bygga relationer, skapa förtroende, få egen person-
lig utveckling och agera positiva förebilder. 

Agerar ledaren som en mentor och coach i en idrottshall, 
så tror vi även att ledaren utanför idrottshallen beaktas 
som en förebild. Den relation och inverkan dessa per-
soner har på ungdomarna är många gånger ovärderlig. 
Ledaren kommer från samma område, samma bakgrund, 
och kan därför relatera till deltagarna på ett helt annat 
vis. Idag har vi på RF-SISU Sörmland sju ledare i Nykö-
ping som vi fördelar på olika föreningspass varje vecka, 
allt för att underlätta för föreningar att bedriva kvalitativ 
verksamhet.

För att förbereda dessa ledare och säkerställa kom-
petensen har vi sett till att implementera en särskild 
utbildningsstege för dem som ska vara verksamma inom 
idrottssvaga områden. För att arbeta i dessa områden 
kräver särskild kunskap, och allt för ofta ställs individen 
inför uppgifter som vanligtvis inte upplevs inom den 
traditionella idrottens ramar. Denna utbildningsstege 
presenteras i form av tre olikfärgade tröjor, som också i 
sin tur representerar de tre olika stegen. Utbildningsste-
gen lever under namnet Doorstep.
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I ett första skede när en ny individ tillkommer satsningen 
Street Games Sörmland så går en in som ledare. Detta 
kan vara en person som vi hittat via vårt nätverk, via 
organisationer, via föreningar, eller genom att vi identi-
fierat någon deltagare som varit på Open Court-aktivite-
ter. Vid ett tillfälle varje år får ledarna därefter möjlighet 
att utbildas till coacher eller mentorer och på så sätt även 
klättra i utbildningsstegen. Varje steg innehåller olika 
befogenheter och områden. Som ledare är din primära 
uppgift att vara aktivitetsledare på de föreningsdrivna 
passen, som coach får du även möjlighet att starta upp 
och bedriva egna pass samt även coacha ledarna under 
dig. Som sista steg, mentor, coachar du både coacher och 
ledare. Bland annat får du möjlighet att schemalägga led-
arnas pass samt även stötta föreningarna i mer logistiska 
och organisatoriska frågor

Utbildningarna inom stegen är heldagsutbildningar där 
hela distriktets utvalda ledare samlas för att tillsammans 
genomgå utbildningen. Det är ett långsiktigt mål för oss 
att få till dessa typer av insatser med unga förebilder i 
fronten. Den 9 november genomförde vi vår första hel-
dagsutbildning i Nyköping på Good Morning hotells med 
fokus på ledarskap, värdegrund, trygg idrott och rörelse-
förståelse. 70 ledare samlades från hela distriktet för att 
bli coacher och för att ingå i RF-SISU Sörmlands ledar-
pool. De landade i en gemensam vision om att förändra 
och skapa en bättre nutid och framtid för kommande 
generationer. Något som många av dem själva inte hade.

För att få en satsning som Street Games Sörmland att 
fungera behövs långsiktighet där vi med ödmjukhet 
förstår att förändring i ort, förening och människa tar tid. 
Denna modell utgår från ett större tänk och bryter barri-
ärer i en ibland restriktiv idrott. Vi vill skapa möjligheter 
för barn och ungdomar att hitta ett alternativ, ett sam-
manhang. Vi gör det för att vi tror på en idrott för alla där 
du oavsett bakgrund och förutsättningar ska få möjlighet 
att träffa andra och enas under idrottens vingar. Street 
Games identifierar de utmaningar som existerar och gör 
möjligheter av dem. Street Games Sörmland involverar 
människor, föreningar, organisationer och andra aktörer 
i en och samma fråga där vi gemensamt utifrån tydliga 
mål och förutsättningar strävar mot en mer inkluderande 
idrott och ett mer inkluderande Nyköping. 
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Trådarna som håller ihop det
Likt alla satsningar och uppdrag vi människor tar på oss 
är det bärande att vi vet ”varför” vi gör det vi gör för att 
hålla motivation och inspiration levande. När vi vet vårt 
varför, är det också lättare att veta vad och framförallt 
hur vi ska genomföra våra insatser. Vårt varför, vårt hur 
och vårt vad har nu presenterats. Nu återstår att baka 
ihop det hela till gemensamma trådar som håller upp 
hela arbetet, mer specifikt 11 stycken. Ju fler av dessa 
trådar vi har mellan vårt ”varför” och processen med 
förändring vi vill se, desto stabilare blir arbetet och desto 
större möjlighet till expansion och utveckling.

• Hållbara strukturer
Tråd nummer 1 bygger på att skapa en gemensam hållbar 
struktur. Detta är navet i själva arbetet. Finns ingen plan 
eller strategi på vart vi vill nå och hur vi börjar så finns 
ingenting. Det ska existera en gemensam förståelse och 
förväntan på hur kommuner, föreningar och förbund 
arbetar. Utifrån detta skapar vi enklare vägar för kommu-
nikation, för samarbeten, för ansvarsfördelning och för 
utveckling. 

• Långsiktighet och tålamod
Tråd nummer 2 bygger på den långsiktighet och det 
tålamod som krävs för ett framgångsrikt arbete. Tråden 
är också en av huvudpunkterna i det tre perspektiv som 
tagits fram av Riksidrottsförbundet och Örebro läns 
idrottsförbund och som återfinnes under segmentet 
”Nutid” i rapporten. Det är viktigt att förstå att det arbete 
som sker i våra idrottssvaga områden är en ständigt pågå-
ende process. Det finns ingen slutpunkt för integration 
och inkludering. Det ska finnas planer, idéer och struktu-
rer. Det ska finnas delmål och långsiktiga mål, men inga 
slutgiltiga mål. Rom byggdes inte på en dag.

•  Samverkan och lokala nätverk
Tråd nummer 3 handlar om samverkan och lokala nät-
verk. Detta kan även kopplas till perspektiv nummer 2 i 
RF:s rapport. Som beskrivet i rapporten är det av yttersta 
vikt att olika aktörer ur olika områden samverkar till-
sammans för att skapa förändring. Vi är alla bra på olika 
saker, och detta behöver användas på ett optimalt sätt. 
Ju fler som känner till varandras arbete, desto bättre. Ett 
kommande steg i Street Games Sörmland kommer vara 
att försöka upprätta forum och nätverk där olika instan-
ser ur samhället kan mötas för att diskutera frågor som 
berör utvecklingen i våra idrottssvaga områden.

Varför

Förändring

Varför

Varför

Förändring

Förändring
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• Anläggningar
Tråd nummer 4 bygger på anläggningstillgänglighe-
ten. En enorm fråga som Riksidrottsförbundet tacklar 
nationellt är avsaknaden av idrottsanläggningar. Denna 
problematik gäller framförallt våra storstäder där bristen 
är enorm, men också i flera mindre orter. I Nyköping 
ser vi ofta väldigt uppbokade hallar under vintertid och 
vardagar som givetvis kan skapa hinder. Samtidigt tyder 
detta på bra idrottslig närvaro. Värt att fundera på är 
hur och vad som kan genomföras för att skapa större 
tillgänglighet och mer aktivitetsytor i både idrottssvaga 
och idrottsstarka områden.

• Marknadsföring
Tråd nummer 5 handlar om nutidens marknadsföring. 
I och med att vårt land och vår värld går igenom en tek-
nologisk revolution är det hög tid att fundera på hur vi 
människor idag tar emot information. Det räcker kanske 
inte med att sätta upp affischer eller göra inslag i den 
lokala tidningen, ett nytänk behövs och vi måste lära oss 
anamma de nya sätten att kommunicera för att nå ut med 
det budskap vi vill. När vi bestämt vilken målgrupp vi 
vill arbeta med och nå till, måste vi fundera på hur vi på 
bästa sätt når dem. Använd lokala kontakter, använd di-
gitaliseringens alla verktyg, besök skolor, besök organisa-
tioner, besök fritidsgårdar. Använd satsningens ”varför” 
och bygg kampanjer som väcker känslor och tankar och 
som lyssnar på det behov området har.

• Ekonomi
Tråd nummer 6 bygger på ekonomisk hållbarhet. Ju mer 
vi arbetar med att uppmuntra till långsiktiga satsningar 
och projekt, ju mer lyssnar idrottens föreningar på oss. 
För att skapa verklighet av det vi vill är ekonomin en 
bärande del. Idag är många föreningar i en utsatt position 
där de tvingas ta stora risker, och det ibland utan ekono-
misk säkerhet. Vi har där ett ansvar både som förbund, 
men även kommun att underlätta och hjälpa föreningar 
i den största mån vi kan. Vi behöver ta det ansvaret och 
vi behöver i så stor utsträckning som möjligt bevilja 
resurser för strukturerade, hållbara och utvecklande 
satsningar. Detta är alltid ett återkommande tema för oss 
på RF-SISU Sörmland där utgångspunkten alltid är hur 
vi kan fördela våra medel till länets föreningar på mest 
optimala sätt utifrån gällande riktlinjer.

Varför

Varför

Varför

Förändring

Förändring

Förändring
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• Föreningsutveckling
Tråd nummer 7 handlar om föreningsutveckling. För-
eningarna är och förblir navet i hela vårt arbete. Den 
svenska modellen är något unikt och den kraft och en-
gagemang som finns behöver nyttjas på bästa sätt. Utan 
föreningarna fallerar hela vår satsning och allt vi tror på. 
Därför behöver vi hela tiden aktivt arbeta med frågor och 
insatser som rustar och utvecklar föreningar inte bara 
externt utan även internt. Vi behöver skapa strukture-
rade, välmående och hållbara föreningar som vet vad de 
arbetar med och framförallt varför. En vilja och en idé är 
bara förstadiet, genomförandet och arbetet efteråt kräver 
en helt annan typ av kraft och ork.
 
 

• Ledare och förebilder
Tråd nummer 8 handlar om hjärtat i vårt arbete - alla 
ledare och alla förebilder. Dessa är de människor som 
ska skapa förändringen, som ska göra verklighet av det 
vi tillsammans vill nå. Det är via ledarna vi når upp till 
det sista perspektivet vilket är den sociala dimensionen i 
RF:s rapport. Det är dessa som ska möta barnen och ung-
domarna, det är dessa som ska sprida glädje, inspirera, 
motivera, utveckla och fostra. Det är dessa som kommer 
ta konflikter, offra helger, sitta på heldagsutbildningar 
och ta sena samtal. Det är de här människorna vi behöver 
lokalisera, förbereda och stärka. Det är via dem vi skapar 
morgondagens positiva förebilder och ledare. Det är via 
dem vi skapar förändring.

 
• Utbildning
Tråd nummer 9 handlar om utbildning. Kunskap och 
kompetens sätter grunden för ett lyckat arbete. En av 
Riksidrottsförbundets prioriterade utvecklingsresor 
handlar om att lägga ännu mer resurser och tid på utbild-
ning och bildning än tidigare. Genom utbildningar och 
uppföljningsinsatser i olika verksamhetsformer skapar 
och bygger vi kunskap och kompetens som krävs för att 
arbeta internt och externt med integration och inklude-
ring. Street Games Sörmland ska hela tiden genomsyras 
av ett tydligt ledarskap med tydliga budskap kopplat till 
hela arbetet.

Varför

Varför

Varför

Förändring

Förändring

Förändring
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• Samordnare/koordinatorer
Tråd nummer 10 handlar om samordnare och koordi-
natorer. Allt mer tyder på att vi behöver anställa fler 
människor i dessa roller. I takt med att arbetet i våra 
idrottssvaga områden expanderar behöver vi också 
tillsätta människor där hela tjänsten baseras på att ut-
veckla och driva vidare uppdraget. Vi ser framförallt en 
stor efterfrågan hos föreningarna men även internt i vår 
organisation. Dessa samordnare ska fokusera på det stra-
tegiska arbetet och fungera som ”spindeln i nätet” mellan 
olika organisationer, föreningar och lokala nätverk. Som 
nämnts i rapporten har vi ett flertal anställda samordna-
re och koordinatorer runt om i länet varav en i Nyköping 
som arbetar på halvtid med att primärt hantera ledar-
frågor, bygga nätverk och stödja samtliga föreningar 
som ingår i Street Games Sörmland. Denna person är en 
absolut förutsättning för ett hållbart arbete.

• Föräldradelaktighet
Tråd nummer 11 berör föräldrar. En målgrupp som idrot-
ten mer och mer aktivt involverar på olika sätt. Vi vet att 
ungdomars idrottande idag påverkas i hög grad av föräld-
rars delaktighet och involvering.  Föräldrarna och andra 
nära vuxna har en viktig roll att fylla i att skapa de bästa 
förutsättningarna för att barn och ungdomar ska uppleva 
idrotten som glädjefylld. Ett idrottande som förhopp-
ningsvis blir till ett livslångt intresse. Att nå föräldrar 
kan idag vara en utmaning överallt, men särskilt i många 
idrottssvaga områden. För att få föräldrar att släppa iväg 
sina barn, för att få de att inse hur viktig idrotten är, 
behöver vi även arbeta aktivt för att nå dem. Här behöver 
idrotten skapa former för möten både i och utanför 
idrottshallen, vi behöver utveckla strategier för att först 
och främst nå föräldrar men därefter också få dem att 
förstå varför idrotten är så viktigt. Når vi föräldrarna, når 
vi i många fall även barnen och tvärtom. 
 

Varför

Varför

Förändring

Förändring
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Resan fortsätter
3,2 miljoner medlemmar, 890 000 ledare, 20 000 
föreningar. Vi vet att vi gör skillnad och vi vet att vi 
kommer fortsätta göra så. Vi tror på en idrott som 
inte bara skapar morgondagens elitidrottare utan 
som också bygger morgondagens medborgare. Vår 
övertygelse som Sveriges största folkrörelse är att 
vi skapar förutsättningar för ett bättre liv för alla 
individer vi når, en arena som bryter barriärer och 
minskar trösklar, som tillgängliggör mötesplatser 
och skapar möjligheter för lärande.

Vi tror också på att fler kan skapa mer. Vi tror på re-
san och inte bara på slutdestinationen. Vi tror på ett 
samhälle och ett Nyköping som kan enas under ge-
mensamma former där vi tillsammans strävar efter 
en mer inkluderande idrott, en mer inkluderande 
stad och ett mer inkluderande samhälle. Vår väg dit 
är genom möten med människor, genom aktiviteter 
och genom kraften i vår folkbildning. Vårt recept är 
Idrott för alla, Street Games Sörmland, och en tro 
på det vi gör. Resan mot 2025 och vidare fortsätter.
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Källor:

Idrott för nyanlända 2015-2018 

Verksamhetsberättelser sedan 2016-2018
 
Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021
 
www.strategi2025.se

Idrott och integration 1:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forsk-
ning-fou/mangfald/fou2010-idrott-och-integration.pdf?w=900&h=900

Idrotten i siffror:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/idrottsrorel-
sen-i-siffror/2018-idrotten-i-siffror---rf.pdf?w=900&h=900

RF Statistik:
https://www.rf.se/Statistikochforskning/Statistik

Jämlika förutsättningar
https://idrottsstatistik.se/jamlika-forutsattningar/jamstalldhet/

Idrotten och ojämlikheten
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2019/05/Idrotten-och-ojamlikheten-med-
lemmarnas-eller-samhallets-intresse.pdf

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/mangfald/fou2010-idrott-och-integration.pdf?w=900&h=900
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/mangfald/fou2010-idrott-och-integration.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/mangfald/fou2010-idrott-och-integration.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2018-idrotten-i-siffror---rf.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2018-idrotten-i-siffror---rf.pdf
https://www.rf.se/Statistikochforskning/Statistik
https://idrottsstatistik.se/jamlika-forutsattningar/jamstalldhet/
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2019/05/Idrotten-och-ojamlikheten-medlemmarnas-eller-samhallets-intresse.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2019/05/Idrotten-och-ojamlikheten-medlemmarnas-eller-samhallets-intresse.pdf
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fokus att motverka segregation.  
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Tillväxtverket för att främja integration och motverka segregationen i 

kommunen. Medlen har fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska 
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 
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Arenor.  
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Integrationssamordnare Thotte Fuchs 

 

 

   

 

 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Näringslivsenheten, 
Nyköpings Arenor Fritid 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Idrottsvägen 
 

Tfn 0155 - 45 74 36 
E-post annika.malmstrom@nykoping.se 
 

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

 

Redovisning av integrationsbidrag till 

Civilsamhället 2019 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj att föreningar i civilsamhället 

som arbetar med integrationsinsatser ska kunna söka bidrag för detta. Totalt 

avsatte man 500 000 kronor till bidraget för 2019. Beslutet förankrades i 

Kommunstyrelsen augusti 2019.  

Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt 

integrationssyfte och aktiviteter där flera föreningar samarbetar är prioriterade.  

Nedan finns en sammanställning av de föreningar som fått bidrag utbetalt 

2019: 

Förening Aktivitet Diarienr. Belopp 

Vittra Skol IF 2 dagars läger Boda Camp NA19/160 40.000 kr 

Onyx Innebandy En tröja för alla ledarutveckling  NA19/176 40.000 kr 

Onyx Innebandy Underhåll av utomhusrink NA19/182 40.000 kr 

ABF Sörmland Öppen musikstudio NA19/295 31.000 kr 

Junis och Somaliska 
föreningen Simskola barn NA19/303 40.000 kr 

 

Friluftsfrämjandet Nyköping & Ung i Brandkärr har ansökt om ett 

integrationsprojekt i Ryssbergen och fått 61.250 kr beviljat för detta. 

(Diarienummer NA19/315). I brist på snö har denna aktivitet inte kunnat 

genomföras under 2019. 

Resterande avsatta pengar hoppas vi få godkänt att använda under 2020. Det 

finns flera ansökningar där vi ännu inte fattat beslut. 
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 Sammanträdesdatum 
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 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/11 

 

Framtagande av Idrottspolitiskt program och val av politisk styrgrupp 

 

Under föregående mandatperiod framtogs ett förslag av Kultur- och 

fritidsnämnden till Idrottspolitiskt program och förslaget tillsändes 

kommunstyrelsen inför beslut om antagande i kommunfullmäktige. Under 

denna process beslutade samtidigt kommunstyrelsen om nya riktlinjer för 

styrdokument i Nyköpings kommun. I dessa antagna riktlinjer anger att 

kommunfullmäktige inte skall anta handlingsprogram utan 

kommunfullmäktige antar Policys och Strategier och riktlinjer antas av 

kommunstyrelsen och nämnder. Med anledning och som en konsekvens av 

antagen riktlinje för styrdokument återförs nu ärendet till Kultur- och 

fritidsnämnden för beslut. Framtaget förslag behöver dock en uppdatering 

och för detta arbete föreslås att en styrgrupp, inrättas bestående av en 

ledamot från samtliga partier representerade i Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Förslag 

Förslag är att Kultur- och fritidsnämnden utser politiskt styrgrupp bestående 

av en ledamot per parti vilka finns representerade i nämnden. Vidare att 

styrgruppen återkommer till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni 

med reviderat förslag till riktlinje/handlingsprogram för idrotten i Nyköping. 

Muntlig nominering av ledamöter till styrgrupp sker på nämndsammanträdet.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att inrätta styrgrupp för framtagandet av idrottspolitiskt program/riktlinje, 

bestående av en ledamot från varje parti som finns representerade i 

nämnden, 

 

att utse xxx till ledamöter i styrgruppen, samt 

 

att styrgruppen återkommer till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 

juni med reviderat förslag 

 

Beslutet skickas till 

Systemansvarig Troman 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN20/11 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2020-02-03   

 

 
 
 

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 

 

Framtagande av Idrottspolitiskt program och val av politisk 

styrgrupp 

Ärendet i korthet 

Under föregående mandatperiod framtogs ett förslag av Kultur- och fritidsnämnden 

till Idrottspolitiskt program och förslaget tillsändes kommunstyrelsen inför beslut om 

antagande i kommunfullmäktige. Under denna process beslutade samtidigt 

kommunstyrelsen om nya riktlinjer för styrdokument i Nyköpings kommun. I dessa 

antagna riktlinjer anger att kommunfullmäktige inte skall anta handlingsprogram utan 

kommunfullmäktige antar Policys och Strategier och riktlinjer antas av 

kommunstyrelsen och nämnder. Med anledning och som en konsekvens av antagen 

riktlinje för styrdokument återförs nu ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. Framtaget förslag behöver dock en uppdatering och för detta arbete föreslås 

att en styrgrupp, inrättas bestående av en ledamot från samtliga partier 

representerade i Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Fördjupad beskrivning 

Då det finns ett tidigare framtaget förslag behöver detta revideras och aktualiseras, 

detta beroende på en del omvärldsfaktorer, bland annat införandet av en 

barnrättslag 2020-01-01.  

 

Förslag 

Förslag är att Kultur- och fritidsnämnden utser politiskt styrgrupp bestående av en 

ledamot per parti vilka finns representerade i nämnden. Vidare att styrgruppen 

återkommer till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni med reviderat 

förslag till riktlinje/handlingsprogram för idrotten i Nyköping. Muntlig nominering av 

ledamöter till styrgrupp sker på nämndsammanträdet.  
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att inrätta styrgrupp för framtagandet av idrottspolitiskt program/riktlinje, bestående 

av en ledamot från varje parti som finns representerade i nämnden. 

att utse x x x ledamöter i styrgruppen 

att styrgruppen återkommer till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni med 

reviderat förslag 

 

Per Lithammer 
 

Nyköpings kommun 
 

 

Beslutet skickas till 

Troman 
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Kultur- och fritidsnämndens bidrag till föreningen Arnögruppen för 

fritidsgårdsverksamhet 2020-01-01 - 2020-06-05 

 

Föreningen Arnögruppen inkom skriftligen till Kultur- och fritidsnämnden med 

besked om att de avsåg avsluta sitt engagemang i fritidsgårdsverksamheten 

på Arnö. Kultur och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-12-

03, mot bakgrund av detta besked att uppdra till beställarkontoret att 

skyndsamt utreda möjliga lösningar på framtida fritidsgårdsverksamhet i 

Arnö och återkomma till nämnden med förslag. Ett förslag till 

överenskommelse gällande verksamheten våren 2020 mellan Kultur- och 

fritidsnämnden och Arnögruppen har upprättats. Förslaget redovisas i bilaga 

till tjänsteskrivelsen. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordförande att teckna överenskommelse med föreningen 

Arnögruppen gällande fritidsgårdsverksamhet 2020-01-01 – 2020-06-05 

 

Beslutet skickas till 

Arnögruppen 

Nyköpings Arenor 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/49 

Beställarkontor Datum  
Per Lithammer 2020-02-04   

 

 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

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 till föreningen Arnögruppen 

för fritidsgårdsverksamhet 2020-01-01 - 2020-06-05 

Ärendet i korthet 

Föreningen Arnögruppen inkom skriftligen till Kultur- och fritidsnämnden med 

besked om att de avsåg avsluta sitt engagemang i fritidsgårdsverksamheten på 

Arnö. Kultur och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-12-03, mot 

bakgrund av detta besked att uppdra till beställarkontoret att skyndsamt 

utreda möjliga lösningar på framtida fritidsgårdsverksamhet i Arnö och återkomma 

till nämnden med förslag. Ett förslag till överenskommelse gällande verksamheten 

våren 2020 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Arnögruppen har upprättats. 

Förslaget redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Fördjupad beskrivning 

Föreningen Arnögruppen har ansvarat för fritidsgårdsverksamheten på Arnö i 20 år. 

Föreningen har meddelat Kultur- och fritidsnämnden att de avser avsluta sitt 

engagemang. Under december och januari har diskussioner förts med föreningen 

och främst gällande pågående verksamhet vt-2020. En överenskommelse har 

upprättats gällande våren, vilken innebär att Arnögruppen bedriver fortsatt 

fritidsgårdsverksamhet men avslutar sitt engagemang 2020-06-05. Hur framtida 

fritidsgårdsverksamhet på Arnö kommer att organiseras kommer att presenteras för 

Kultur- och fritidsnämnden vid kommande sammanträde.   

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordförande att teckna överenskommelse med föreningen Arnögruppen 

gällande fritidsgårdsverksamhet 2020-01-01 – 2020-06-05 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig Kultur och fritid 
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Beslutet skickas till 

Arnögruppen 

Nyköpings Arenor 

 



  Datum Dnr 

2019-12-18 KFN19/49 

Kultur- och fritidsnämnden   

   

 

 

 

 

 

 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Överenskommelse fritidsgårdsverksamhet vt-2020, 

mellan Nyköpings kommun och Föreningen 

Arnögruppen. 
 

 

1  Parter/ombud  

Undertecknade parter, Nyköpings Kommun, Kultur- och fritidsnämnden nedan 

kallad KFN, och föreningen Arnögruppen har denna dag träffat följande 

överenskommelse: 

 

2  Avtalstid 

Denna överenskommelse gäller för perioden 2020-01-01 t o m 2020-06-05 

 

3  Verksamhet 

Överenskommelse avser fritidsgårdsverksamhet i föreningens regi. 

Fritidsgårdsverksamheten i Nyköping syftar till att främja de ungas medverkan 

och medansvar i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska genomföras under fria 

former, för att underlätta och ge utrymme till ungdomars umgänge och aktivitet 

på deras fritid. Ungdomarna ska uppleva verksamheten som en 

attraktivmötesplats, där alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, 

funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

 

mailto:kommun@nykoping.se
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4  Kvalitetssäkring 

Nyköpings kommun har antagit riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet. Riktlinjerna 

är styrande för fritidsgårdsverksamheten och föreningen skall årligen redovisa en 

handlingsplan, där de beskriver hur riktlinjerna följs upp i sin respektive 

verksamhet.   

5  Lokaler/personal 

Nyköpings kommun tillhandahåller lokal och föreningen innehar 

personalansvaret för anställda i verksamheten.  

 

6  Ansvar 

Erforderliga tillstånd för aktiviteter söks och bekostas av föreningen. 

 

7  Fortbildning och samverkan 

Föreningen skall delta aktivt i det gemensamma Rådslaget för fritidsgårdar i 

Nyköpings kommun, där information, samordning och erfarenhetsutbyte sker. 

 

8  Verksamhetsstöd  

Föreningen ersätts med en summa av 75.000:- kronor för verksamheten under 

vårterminen 2020. 

9  Verksamhetsvolym 

Ersättningen avser fritidsgårdsverksamhet 3 kvällar i veckan. Verksamhet utöver 

detta bekostas av föreningens egna medel. 

 

10  Redovisning/uppföljning 

 

• Handlingsplan utifrån riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet årligen senast 31 

mars. 

• Verksamhets- och ekonomisk berättelse avseende fritidsgårdsverksamheten 

Kultur- och fritidsnämnden årligen senast 15 juni. 

Föreningen ska meddela kommunen omedelbart om stora förändringar tas 

gällande verksamheten. 
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11  Hävningsrätt 

 

Part får häva denna överenskommelse om motparten inte följer sina åligganden 

enligt överenskommelsen och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt 

påpekande. För hävning fordras att avvikelse från överenskommelsen är av 

väsentlig betydelse eller att gällande regelverk inte följts.  

 

12  Återbetalning 

Skulle föreningen inte följa vad som sägs i överenskommelsen så äger Kultur- och 

fritidsnämnden rätt att återkräva hela eller delar av utbetalt bidrag. Denna 

återbetalning skall ske utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. 

13  Övrigt 

Föreningen Arnögruppen avslutar på egen önskan sitt engagemang gällande 

fritidsgårdsverksamheten efter avtalstiden. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav 

parterna tagit var sitt. 

 

Nyköping den 2019-  

 

För Kultur- och fritidsnämnden  Föreningen Arnögruppen 

   

 

 

Karina Josevski   

Ordföranden   
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Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2019  

 

Verksamhetsberättelsen för 2019, i bilaga till tjänsteskrivelse, visar överlag 

goda resultat för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Måluppfyllelsen är i huvudsak mycket god och grunduppdraget har enligt 

nämndens bedömning utförts väl.  

 

Årets positiva ekonomiska resultat om 1,6 mkr visar på en god ekonomisk 

hushållning under året samt att tidigare reserverade medel i bokslut 2018, för 

återbetalning av statsbidrag inte fullt ut behövt tagas i anspråk.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämnden 2019 

enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN19/2 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2020-02-04   

 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155248369 

per.lithammer@nykoping.se 
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kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Verksamhetsberättelse för Kultur- och 

fritidsnämnden 2019  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för 2019, i bilaga till tjänsteskrivelse, visar överlag 

goda resultat för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Måluppfyllelsen är i huvudsak mycket god och grunduppdraget har enligt 

nämndens bedömning utförts väl.  

Årets positiva ekonomiska resultat om 1,6 mkr visar på en god ekonomisk 

hushållning under året samt att tidigare reserverade medel i bokslut 2018, för 

återbetalning av statsbidrag inte fullt ut behövt tagas i anspråk.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämnden 2019 

enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 

 

Per Lithammer  

Sakkunnig Kultur och fritid  

  

  

  

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
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ÅRET SOM GÅTT 

 

 

 

  Karina Josevski ordförande  

  Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

  
 

År 2019 började för min del med ett nytt och 
intressant uppdrag, som ordförande i Kultur och 
fritidsnämnden. Det var med stor förväntan och 
målmedvetenhet jag tog över från tidigare 
nämndkonstellation, en nämnd som både drivit 
igenom men också påbörjat goda politiska frågor 
och ambitioner. I den andan fortsatte vi samtidigt 
som vi tog oss an nya uppdrag och politiska värv 
i samförstånd och enighet som jag hoppas ska 
genomsyra de fortsatta 3 år vi har fram över. 
2019 år är till ända och i backspegeln ser jag ett 
effektivt och omfattande arbete i samarbete med 
politiken, verksamheten men också stora delar 

av Nyköpings civilsamhälle kopplat till området 
kultur och fritid. 

Under 2019 fick vi besök av två internationella 
konstnärer Natalia Rak och Bart Smeets, vilka 
skapade väggmålningarna i Brandkärr, 
målningar som enligt många lyser upp i 
området. 

Bryggeriområdets utveckling har behandlats 
under året och resulterade i en rapport och 
förslag till utvecklingsplan gällande området 
progression, detta ger nämnden flera 
spännande framtida utmaningar syftat till att 
stärka den kulturella och kreativa profilen i 
Nyköping men främst för Bryggeriområdet. Detta 
arbete har rönt stort intresse och visades sig 
med en full mötessal när rapporten 
presenterades. 

Kultur och fritidsnämnden delar varje år ut 
kulturpris, idrottspris och pris för engagemang i 
föreningar, vi hade även detta år förmånen att ta 
del av att vi har många invånare som utövar, 
presterar och brinner för sitt kulturutövande och 
sin idrott. 

Under årets gång har det givits förmån att träffa 
många engagerade och framåtsträvande 
invånare kopplat till föreningar, verksamheter 
och företag, att möta er har varit lärorikt och 
berikande på flera sätt och något som jag ser 
framemot även i framtiden. 

Vill även vända mig till Nyköpings kommun och 
verksamheterna kopplat till kultur och 
fritidsområdet, ni skapar möjligheter och 
aktiviteter som jag är stolt över. Insatserna är 
kvalitativa, utbudet varierande och brett, vikten 
av detta arbete syns på flera olika plan, 
hälsomässigt, inkluderande och socialt 
förebyggande. 
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Kultur- och fritidsnämndens 
uppdrag 

 
Folkbibliotek  

Kulturverksamhet 

Historien om staden (skyltprogram) 

Bryggeriområdet 

Kulturskola 

Konst 

Bidrag till föreningar och studieförbund 

Idrotts- och fritidsanläggningar (ej Rosvalla) 

Fritidsgårdar 

Lokalbokning 

Konsumentvägledning 

Lotteritillstånd 

Stipendier för kultur, idrott och insatser i 
föreningslivet 

 

Väsentliga händelser under året 
 

• 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. 

• Beslut om inrättande av 

samordningsfunktion avseende 

fritidsgårdsverksamheten i kommunen 

har fattats. 

• En stödform med särskilt destinerade 

medel till integrationsarbete för 

civilsamhällets föreningar att söka har 

inrättats. 

• Sörmlandsidrotten har på uppdrag av 

nämnden kartlagt idrottsföreningarnas 

integrationsarbete i Nyköping samt 

utifrån kartläggningen föreslagit 

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. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Målområde: Hållbar tillväxt 
 

 

 

Nämndmål Indikator 2016 2017 2018 Målvärd

e 

Utfall Bedöm-

ning 

Trend 

 

Medborgarna är mer 
nöjda med kommunens 
kultur- och fritidsliv än 
föregående år 
Kultur 
 
 

Nöjd 
medborgarin
dex (SCB)           

 
 
 

64 

 
 
 

64 66 >60 66 

 

 

         

Medborgarna är mer 
nöjda med kommunens 
kultur- och fritidsliv än 
föregående år 
Idrott- och 
fritidsanläggningar 

Nöjd 
medborgarin
dex (SCB)           

 
 
 

  60 

 
 
 

64 
 

62 
 

>58 

 
65 

  

         

 

Kommentar till nämndmål 
  

Målet är uppfyllt gällande medborgarnas nöjdhet både gällande kultur och idrott- och fritidsanläggningar. 
Trend avser fyra senaste åren. 

 

 
 
 

Målområde: Grön omställning 
 

Nämndmål Indikator 2016 2017 2018 Målvärd

e 

Utfall Bedöm-

ning 

Trend 

 

Antalet aktiviteter för att 
stimulera kommunens 
friluftsliv har ökat 
 

Ranking 
frilufts 
kommun 

 
65 

 
42 

 
   89 34 36 

 

 

 

Kommentar till mål grön omställning 

Flertalet kommuner ligger i skalan 20 – 25 poäng varför en liten nedgång i poäng ger stor effekt 
i rankingen.  
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Målområde: Social sammanhållning 
 

Nämndmål Indikator 2016 2017 2018 Målvärd

e 

Utfall Bedöm-

ning 

Trend 

 

 
Andel föreningar med 
genomförd 
kvalitétssäkring  
 

Procent 

 
 

99 

 
 

99 99 99 99 

 

 

Tillgängligheten vid 
kommunens badplatser 
förbättras 

Antal 
insatser 

 
3 

 
4 5 6 7 

 
 

Medborgarna är lika 
nöjda med kultur- och 
fritidslivet oavsett kön 

Differens i 
index 

 
6 

 
8 8 8 6 

 
 

 

Kommentar till mål 

Tillgängligheten har förbättrats med ytterligare en tillgänglighetsanpassad badplats.  

Differensen mellan könen gällande nöjdhet med kultur- och fritidsverksamhet har minskat 
jämfört med föregående år.  

Sammantaget under målområde social sammanhållning är bedömningen att verksamheten 
svarar upp mycket väl mot de mål nämnden antagit för området.  

 

Årets ekonomiska resultat 
 

 

Konto Budget 2019  Utfall 2019  Avv Budget 

2019  

Utfall 2018  Utf 2019 jmf 

2018  

Förändring % 

Intäkter 2 500 3 043 543 3 042 1 0.0% 

Kostnader -127 500 -126 375 1 125 -124 070 -2 305 1.9% 

Redovisat 

resultat 

-125 000 -123 332 1 668 -121 028 -2 304 1.9% 

  

 

Kommentar till det ekonomiska resultatet 

Utfall jämfört med budget 

Nämnden redovisar ett positivt resultat om 
1,6 mkr jämfört med budget. Merparten av 
resultatet avser reservationer i föregående 
årsbokslut som ej behövts tas i anspråk 

2019 i den utsträckning som nämnden tagit 
höjd för. Nämnden har samtidigt under 
verksamhetsåret varit återhållsam med sina 
kostnader, vilket bidragit till en mindre del till 
det positiva resultatet. 
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Utfall jämfört med föregående år 

Jämfört med föregående år finns inga större 
avvikelser att notera förutom de kostnader 
nämnden har för avtal med Regionen om 
Länsmuseet och avtal med Statens 
fastighetsverk gällande hyra av Nyköpings 

hus. Nyköpings kommun har avtal regionen 
och Statens Fastighetsverk som är knutna 
till index vilket gör att nämnden inte kan 
påverka dessa kostnader. 

 

 

Årets händelser och aktiviteter 
 

Grunduppdraget   

. 
Måluppfyllelsen är överlag god. Nämndens bedömning är att samtliga delar av verksamheten 
utförts väl i enlighet med uppdragen i nämndens reglemente. Grunduppdraget sker i huvudsak 
genom verksamhetsbeställningar till divisionerna Barn, Utbildning Kultur, Näringsliv och 
Tekniska divisionen samt i något fall med extern utförare. 

    
                                                                                                   

Internkontroll 
 

Kultur- och fritidsnämndens kontrollområden 
enligt plan 2019 har varit följande områden; 
Avtal med externa utförare, Styrdokument, 
Administration föreningsbidrag, 
Delegationsordning, lokalbokningen 
fakturering, Kulturskolans deltagaravgifter. 
Internkontrollen har genomförts enligt plan 
och inga avvikelser har noterats förutom att 
Kulturpolitisk policy inte hade 
aktualitetsprövats inom stipulerad tid. 
Kulturpolitisk policy har nämnden nu 
aktualitetsprövats och är översänd till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

  

 

Kvalitetssystemet
 

Under året sker jämförelser med övriga 
kommuner genom medborgar- och 
brukarundersökningar gällande följande; 
Barnbokslån 0 – 14 år, E-bokslån, 
deltagartillfällen i idrott 7 – 20 år, 
Idrottsföreningar med flickdominans, 
Idrottsföreningar med pojkdominans,  

 

 

Idrottsföreningar utan vare sig flick- eller 
pojkdominans, Kostnad kulturverksamhet 
kr/invånare, Kostnad fritidsverksamhet 
kr/invånare. Dessa jämförelser följs upp och 
redovisas i delårsbokslut/bokslut och ligger 
med som underlag i budgetarbetet för 
kommande år. 
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ÅREN SOM KOMMER 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer under året 
besluta om ett idrottspolitiskt program för 
Nyköpings kommun. Det idrottspolitiska 
programmet ska beskriva kommunens 
kontinuerliga arbete för att utveckla och stödja 
Nyköpingsbornas möjligheter att utöva idrott på 
olika nivåer. Syftet med programmet är att skapa 
ett system för ett långsiktigt arbete med idrotten i 
Nyköping. Ett system där erfarenheter ligger till 
grund för framtida arbete, utveckling och 
prioriteringar. 

 

Bryggeriområdet utgör en resurs för Nyköpings 
kommun och innevånare. Nämnden ser 
möjligheter att utveckla området ytterligare och 
kommer kommande att intensifiera detta arbete 
och utveckla Nyköpings attraktivitet med en miljö 
i området som inspirerar aktörer och besökare. 
Fokus i arbetet inriktas på att skapa en 
inkluderande och öppen mötesplats där olika 
kulturella uttryck får mötas och berika varandra 
och en plats för ideella och yrkesverksamma 
konstnärer och hantverkare att arbeta. Arbetet  

bör ske i nära samarbete med människor och 
verksamheter som idag verkar i området. 

 

 

 

Nyköpings kommun växer och förväntningarna 
på ett gott kultur- och fritidsutbud ökar i takt med 
detta. Nyköpings kommun har ett livaktigt 
föreningsliv men som likväl som i övriga landet 
får allt svårare att klara av sin verksamhet. Här 
finns båda oroande delar man även föreningar 
som utvecklas kontinuerligt. Ökade krav på 
anläggningar finns idag men kommer sannolikt 
att öka framledes vilket blir en utmaning för 
nämnden att möta. 
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 

 

 

 

Volymer Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 

    

Antal lån tryckta medier, totalt 354 088 360 000 357 693 

Lån tryckta medier barn, antal 184 918 200 000 190 719 

Antal fysiska besök, samtliga enheter 253 114 260 000 253 105 

Antal e-bokslån 11 362 12 000 11 599 

Antal kulturprogram, totalt 1 045 1 050 1 033 

Varav kulturprogram, barn 712 720 709 

Besök Hjortensbergsbadet 205 791 210 000 224 666 

Bokning idrottshallar % (ej Rosvalla) 37 37 34 

Bokning kulturlokaler 60 63 50 

    

Nyckeltal (skala 1 - 10)    

    

Nöjdhet kulturprogram 8,5  8,52 

Nöjdhet lokalbokningen 8,6  8,76 

 

 

 

 

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019 
 

I stort sett hamnar volymerna på samma 
nivå som under 2018. Glädjande är att antal 
lån och besök stabiliserats på en nivå från 
att under de senaste åren stadigt gått ner. 
Detta är ett trendbrott som vi kan glädjas åt. 
Likaså kan vi notera att antal barnbokslån 
ökat från föregående år med nära 6000 
utlån. Hjortensbergsbadet ökar också sitt 
besöksantal för tredje året i rad. Vad gäller 
nöjdhet kulturprogram och nöjdhet 
lokalbokningen så ökar nöjdheten i någon 
grad och det är väldigt höga tal som 
redovisas. 

 

I fallet bokning kulturlokaler vilket redovisas 
i procent sker en minskning med 13 %. Vid 
en analys kan vi konstatera att det är två 
saker som påverkat detta. Om vi jämför 
med föregående år så har två längre 

bokningar försvunnit, vilket påverkar 
resultatet. Det som också påverkat är 
lokalbokningens effektivisering som skett 
under året. Produktionstekniken har blivit 
bättre på att iordningställa lokalerna, så att 
de idag kan snabbare än tidigare kan hyra 
ut. Nyköpings Arenors tekniska avdelning 
behövde tidigare boka upp en lokal en dag 
före och efter ett evenemang för att 
iordningställandet före och efter skulle 
kunna genomföras. Med en effektivare 
organisation behövs nu inte detta och det 
innebär färre uthyrningsdagar. Ekonomiskt 
har detta inte haft någon negativ påverkan 
då kostnaden för hyresgästen varit 
densamma. Detta har också inneburit fler 
möjliga dagar för att hyra kulturlokaler. 
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Bilaga 
Resultat per verksamhet, tkr 

Verksamhet Budget 

2019  

Utfall 2019  Avv Budget 

2019  

Utfall 2018  Utf 2019 

jmf 2018  

Prognos 

delår 2019  

Utf jmf 

Prognos 

delår  

Nämnd -1 478 -1 665 -187 -1 729 64 -1 478 -187 

Nämndens 

ofördelade medel 

-282 -2 280  -2 -282 280 

Bibliotek -22 980 -22 980 0 -22 103 -877 -22 980 0 

Program -10 493 -9 143 1 350 -9 116 -27 -10 493 1 350 

Konst -650 -650 0 -619 -31 -650 0 

Föreningsbidrag -24 426 -23 889 537 -23 726 -163 -24 426 537 

Avtal -8 080 -11 233 -3 153 -10 852 -381 -7 480 -3 753 

Kultur- o 

fritidsanläggningar 

-23 229 -22 623 606 -21 540 -1 083 -22 629 6 

Lokaluthyrning -19 707 -19 707 0 -19 707 0 -19 707 0 

Övrigt -1 860 -178 1 682 -225 48 -1 860 1 682 

Kulturskolan -11 815 -11 261 554 -11 410 149 -11 815 554 

Summa Kultur- 

och 

fritidsnämnden 

-125 000 -123 332 1 668 -121 028 -2 304 -123 800 468 

Utfall jämfört med budget 

Nämnden redovisar ett positivt resultat om +1,6 mkr jämfört med budget. Merparten av 

resultatet avser reservationer i föregående årsbokslut som ej behövts tas i anspråk 2019 i den 

utsträckning som nämnden tagit höjd för. Nämnden har samtidigt under verksamhetsåret varit 

återhållsamma med sina kostnader, vilket bidragit med en mindre del till det positiva resultatet. 

Utfall jämfört med föregående år 

Inga anmärkningsvärda avvikelser finns att notera. 
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NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/8 

 

Kultur- och fritidsnämndens fördelning av bidrag till studieförbunden 

2020 

 

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2020 avsattes 1 800 tkr till 

studieförbund med verksamhet i Nyköpings kommun. Fördelningen sker 

utifrån av nämnden antagna Bidrag och fördelningskriterier (KFN18/6). 

Nyköpings Arenor, vilka handlägger ansökningarna har delegation på bidrag 

upp till 300 tkr och i studieförbundens fall överstiger detta delegationsrätten 

varför ett nämndbeslut avseende fördelning behöver fattas. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela studieförbundsbidraget i enlighet med framskrivet förslag, bilaga 

till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 

 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Länsbildningsförbundet Sörmland 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN20/8 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2020-02-05   

 

 
 
 

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 

 

Bidragsfördelning studieförbunden 2020 

Ärendet i korthet 

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2020 avsattes 1 800 tkr till till studieförbund 

med verksamhet i Nyköpings kommun. Fördelningen sker utifrån av nämnden 

antagna Bidrag och fördelningskriterier (KFN18/6). Nyköpings Arenor, vilka 

handlägger ansökningarna har delegation på bidrag upp till 300 tkr och i 

studieförbundens fall överstiger detta delegationsrätten varför ett nämndbeslut 

avseende fördelning behöver fattas. 

Fördjupad beskrivning 
Fördelningskriterier Bidraget fördelas i form av ett organisationsbidrag och ett 

verksamhetsbidrag enligt följande:  

Organisationsbidrag     10 % 

Verksamhetsbidrag/studiecirkel   70 %  

Verksamhetsbidrag/kulturprogram   15 %  

Verksamhetsbidrag/annan folkbildning   5 %  

  

Organisationsbidraget  

 17,7 % av organisationsbidraget ges i form av fast bidrag som fördelas lika mellan 

de studieförbund som har verksamhet i kommunen. Resterande del av 

organisationsbidraget är rörligt och baseras till hälften på antalet unika deltagare i 

studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet under senast kända verksamhetsår. 

Och hälften av på antalet studietimmar under senast kända verksamhetår.  

 Verksamhetsbidraget  

Verksamhetsbidraget beräknas på antalet studietimmar och antalet unika deltagare i 

studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram. Bidraget 

fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten 

inom respektive verksamhetsform.  

  



  Dnr KFN20/8                    2/2 

 

Bidraget till studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet fördelas enligt följande: 

25 % på timmar och 25 % på deltagare senast slutrapporterade verksamhetsår samt 

25 % på deltagare på medelvärdet av två år dessförinnan.  

  

Bidraget till kulturprogram fördelas utifrån antal kulturprogram, 50 % på antal 

arrangemang senast slutrapporterade verksamhetsår samt 50 % på medelvärdet av 

antalet arrangemang två år dessförinnan.   

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela studieförbundsbidraget i enlighet med framskrivet förslag, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig kultur och fritid 
 

 

Beslutet skickas till 

Nyköpings Arenor 

Länsbildningsförbundet Sörmland 

 



Bidragsfördelning studieförbund 2020

ABF 447 406

Bilda 67 655

Folkuniversitetet 28 034

Studieförbundet vuxenskolan 158 039

Studiefrämjandet 582 848

NBV 259 069

Medborgarskolan 124 754

Sensus 42 224

Ibn Rushd 89 972

Kulturens bildningsverksamhet 0
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/12 

 

Yttrande över förslag till Nyköpings kommuns serviceplan för 

Nyköpings landsbygd 

 

Handlingar delges separat. 

  



Missiv  

 

Remiss: Nyköpings Kommuns Serviceplan, Dnr KK20/55. 

Syftet med den kommunala serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgången av service på 

Nyköpings landsbygdsorter. Serviceplanen ska även vara en riktlinje för att upprätthålla och utveckla 

en rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företag, föreningar och besökare. Den ska också 

användas som en riktlinje i planeringen av serviceinsatser för att förverkliga landets, länets och 

kommunens landsbygdspolitik utifrån kommunens förutsättningar. 

Tillväxt- och Landsbygdsutskottet har uppdragit till Näringslivsenheten att arbeta fram kommunens 

serviceplan. Serviceplanen ska antas av Kommunstyrelsen. 

Synpunkter ska ha inkommit senast 25 februari 2020. Möjlighet finns att lägga till serviceinriktade 
aktiviteter för landsbygden som ni ser saknas i Aktivitetslistan, Bilaga 1, i serviceplanen. 
 
CLL, svar till kommun@nykoping.se 
 
Frågor besvaras av Berit Christoffersson näringslivsstrateg och landsbygdslots. 
berit.christoffersson@nykping.se , 0155-24 84 69 
 
Intern remiss gällande Nyköpings Kommuns Serviceplan (arbetsdokument) har skickats till 
alla nämnder, Centrala Ledningslaget CLL och kopia till Tillväxt- och Landsbygdsutskottet. 
 
Vänligen 
Maria Karlsson 
Näringslivschef 
 
genom 
Berit Christoffersson 
Näringslivsenheten 
 

mailto:kommun@nykoping.se
mailto:berit.christoffersson@nykping.se
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1. INLEDNING  

 

Nyköping är en stor kommun till ytan. En 

tredjedel av kommunens 57 000 invånare 

bor på landsbygden. Oavsett var man 

väljer att bo skall det finnas likvärdiga 

förutsättningar och möjligheter för en god 

livskvalitet. Tillgänglighet till service är en 

viktig faktor för att främja attraktivitet och 

för att bidra till utveckling och tillväxt i hela 

kommunen. Nya köpbeteenden, 

pendlingsmönster, den demografiska 

utvecklingen, digitaliseringen och andra 

externa faktorer påverkar förutsättningarna 

för både kommersiell- och offentlig 

service.  

I arbetet kring att revidera Nyköpings 

kommuns Vision 2030 ingår att inkludera 

Agenda 2030 och de 17 målen som alla 

länder i FN tagit beslut om och förbundit 

sig till redan 2015. Det innebär att 

serviceplanen ska bidra till att uppfylla de 

globala målen i Agenda 2030 ur de tre 

benen social-, ekonomisk- och miljö. 

Som en del i genomförandet av 

kommunens landsbygdsstrategi, har 

kommunen tillsammans med andra 

aktörer, identifierat ett behov av en 

serviceplan för att säkerställa servicen på 

landsbygden. Serviceplanen är ett 

riktlinjedokument.  

”Regionalt serviceprogram 2014-2020” 

som tagits fram av länsstyrelsen i 

Sörmlands län med syfte att styra insatser 

för en god servicenivå i Sörmland lyfter 

fram kommunerna som viktiga aktörer i 

servicefrågor. Nyköpings kommun stödjer 

Sörmlands regionala serviceprograms fyra 

prioriterade områden; kommersiell- och 

offentlig service, IT-infrastruktur, bygga 

och bo samt jobb och entreprenörskap.   

Kommunstyrelsen beslutade december 

2018 att ge i uppdrag till Nyköpings 

Kommunbygderåd att tillsammans med 

Näringslivsenheten kartlägga det faktiska 

kommersiella- och offentliga service-

utbudet. Underlaget skulle även inhämta  

 

invånarnas upplevda behov av 

kompletterande service i kommunens 

mindre tätorter med kringliggande 

landsbygd. Arbetet genomfördes i 

kommunens 12 lokalsamhällen utanför 

tätorten där drygt 2000 invånare har 

deltagit. Rapporten utgör underlag till 

Nyköpings kommunala serviceplan (KK 

19/466). 

1.1 Syfte  

Syftet med den kommunala serviceplanen 

är att skapa en helhetsbild av tillgången av 

service på Nyköpings landsbygdsorter.  

Serviceplanen ska även vara en riktlinje 

för att upprätthålla och utveckla en rimlig 

servicenivå för landsbygdens boende, 

företag, föreningar och besökare.  

Den ska också användas som en riktlinje i 

planeringen av serviceinsatser för att 

förverkliga landets, länets och kommunens 

landsbygdspolitik utifrån kommunens 

förutsättningar. 

1.2 Avgränsning  

Med bakgrund till syftet avgränsar sig den 

kommunala serviceplanen till att stödja 

och stimulera tillgången till kommersiell- 

och offentlig service på landsbygden. 

Infrastruktur som transport, digital 

infrastruktur och kollektivtrafik utgör en 

förutsättning för att den kommersiella- och 

offentliga service till företag och boende 

ska kunna upprätthållas.  

Därmed ingår inte åtgärdsförslag för 

lagstiftad verksamhet ålagd kommunen. 

Serviceplanen omfattar heller inte 

områden där det redan finns rådande 

strategier och planer i Nyköpings kommun. 

Den kommunala serviceplanen är en viktig 

del i Nyköpings Landsbygdsstrategi. 

Nyköpings kommunala serviceplan 

avgränsas till tolv landsbygdsorter Aspa, 

Runtuna/Lid, Lästringe, Tystberga, 

Nävekvarn, Buskhyttan, Jönåker, 

Ålberga/Kila, Stavsjö, Råby och Husby-

Oppunda, Stigtomta och Vrena. 
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2. LÄGESBESKRIVNING 

2.1 Nyköpings landsbygd  

Landsbygden i Nyköping är stor till ytan. 

Här bor en tredjedel av kommunens cirka 

57 000 invånare. Målsättningen är att öka 

med 700 invånare netto årligen. I 

Nyköping finns det 4500 företag och 

närmre 1500 av dessa är verksamma på 

landsbygden.  

Landsbygden präglas av områden med 

höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. 

Det är ofta dessa värden som gör boende 

och företagande på landsbygden attraktivt. 

Nyköpings landsbygd ligger i det stora 

tillväxtstråket mellan Stockholm och 

Norrköping. Infrastruktur som E4 och tåg 

innebär en närhet till en stor arbets-

marknad. Stockholm Skavsta Flygplats, 

som är en internationell flygplats, ger 

Nyköping närhet till Europa. Ostlänken och 

nya stationslägen kommer i framtiden 

korta restiderna och ge ännu bättre 

förutsättningar för invånare och företag att 

bo, leva och verka på landsbygden. 

 

  

Nyköpings landsbygd består av tolv orter: 

Jönåker, Stavsjö, Ålberga, Buskhyttan 

Nävekvarn, Råby, Husby-Oppunda, 

Stigtomta, Vrena, Aspa, Runtuna/Lid, 

Lästringe och Tystberga. Orter över 3000 

invånare anses inte vara landsbygd.  

 

Orterna, som ligger utanför centralorten 

Nyköping, är indelade i fem funktionella 

klusterområden (se bild nedan).  

Klusterbildningen bygger på geografisk 

närhet och befintliga samarbeten mellan 

orterna.   

1. Jönåker, Stavsjö och Ålberga  

2. Buskhyttan och Nävekvarn  

3. Råby Husby-Oppunda, Stigtomta 

och Vrena 

4. Aspa och Runtuna/Lid  

5. Lästringe och Tystberga 
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2.2 Grundläggande service 

Kommersiell service omfattar försäljning 

av dagligvaror, drivmedel, post- och 

apoteksservice samt betaltjänster. IT och 

bredband utgör även en grundläggande 

digital infrastruktur som förutsättning för att 

annan service ska fungera. 

Offentlig service fördelas på kommunal-, 

regional- och statlig nivå. Den kommunala 

servicen omfattar förskola, skola, 

äldrevård, särskilt boende, bibliotek, 

räddningstjänst, teknisk service, natur- och 

kulturområden, kultur- och fritidsaktiviteter, 

bredband och näringslivsutvecklingsfrågor. 

På regional nivå avses tillgången till 

akutsjukvård, hälsovård och 

kollektivtrafik/närtrafik (i samarbete med 

Nyköpings kommun). Tillgången till polis, 

skatteverket, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen är statlig service. 

 

 

 

Ideell verksamhet avser ofta idrotts-

anläggningar, religiösa samfund, 

samlingslokaler och annat rekreations-

utbud. Föreningsliv och kultur fungerar 

ofta som utvecklingsfaktorer och är viktigt 

för folkhälsan. Dels kan föreningar skapa 

ekonomiska värden, dels kan de ha en 

viktig social funktion där de finns. Förutom 

att de ideella föreningarna bidrar med olika 

aktiviteter så kan de också vara en viktig 

arbetsgivare på landsbygden.  
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2.3 Servicepunkt  

Lokalt Driven Landsbygdsutveckling (LDL) 

är ett projekt som genomfördes 2013-2014 

med Nyköpings Kommunbygderåd som 

projektägare och projektledare. Projektets 

syfte var att stärka servicen på lands-

bygden i Nyköpings kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat blev tre kompletta servicepunkter 

i Vrena, Jönåker och Nävekvarn. I 

Tystberga ses hela Stationsgatan som ett 

servicestråk och där ligger nu 

servicepunkten mitt i det stråket.  

Projektet utvecklade även två e-

handelspunkter (digital lanthandel) för 

dagligvaruhandel i Stavsjö och Ålberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangeln 2.3 visar på kriterier för att vara en komplett servicepunkt. Kriterierna är framtagna av Länsstyrelsen i 
Södermanland. I Nyköping finns tre kompletta servicepunkter. 

 



Riktlinjer för utvecklingen av service på Nyköpings landsbygd                     Dnr: KK20/55 

 
 

7 
 

2.4 Nuläget över service på landsbygdsorterna i Nyköpings kommun   

I tabell 2.4 redovisas nuläget av tillgången till kommersiell- och offentlig service i respektive 

landsbygdsort samt klusterområdet i en färgindelning. Delar av tabellen är hämtat från 

underlaget till den kommunala serviceplanen (diarienummer KK19/466:1).   

 

* Drivs i privat regi 

 

 

 

 

Offentlig 

service  

Aspa  Runtuna/ 

Lid  

Tyst-

berga   

Läst- 

ringe  

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila  

Jönåker Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Kommunal            

Förskola - X X X* X X* X X X X X 

Skola - X X X* X X* X - X X X 

Fritidshem - X X X* X X* X X X X X 

Bokbuss, 

bibliotek 

X X X X X X X X X X X 

Grupp- och 

serviceboende 

X - X - - - X - - - - 

Äldreboende X - X - - - - - - X - 

Räddningstjänst - - X - - X - X X - X 

Återvinnings-

central 

Mobil Mobil X - Mobil Mobil X - Mobil X X 

V/A (Teknisk 

service) 

X X X X X X X X X X X 

Evenemang: - - - - - - - - - - - 

Kommunal 

anläggning, ange 

vilken:  

Bad-

plats  

Badplats  Lek-

plats 

Bad- 

plats 

Bad-

plats  

Badplats Badplats 

Lekplats 

Bad-

plats 

Lek-

plats 

Bad-
plats 

  

Bad-

plats 

Bad-

plats 

Lek-

plats 

Badplats 
 

Lekplats 

Bredband med 

fiber 

X X X X X X X X X X X 
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Regional Aspa  Runtuna/ 

Lid  

Tyst-

berga   

Läst- 

ringe  

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila  

Jönåker Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Kollektivtrafik X X X X X X X X X X X 

Hälsocenter - - BVC, 

distrikt-

sköterska 

- - - X - - BVC, 

distrikt-

sköterska 

- 

Statlig Aspa  Runtuna/ 

Lid  

Tyst-

berga   

Läst- 

ringe  

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila  

Jönåker Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Polis  - - - - - - - - - - - 

Försäkringskassa - - - - - - - - - - - 

Arbetsförmedling - - -  - - - - - - - 

Kommersiell 

service 

Aspa  Runtuna 

/Lid  

Tyst-

berga   

Läst-

ringe  

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila  

Jönåker  Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Dagligvarubutik - - X - - X X - - X X 

Digitallanthandel - - - - - - - X - - - 

Dagligvarubutik 

(ej fullt sortiment) 

- - - - - - X X - - X 

System-

bolagsombud 

- - X - - X - - - - X 

ATG/svenska 

spelombud 

- - X - - - X X - - X 

Apoteksombud - - X - - X X - - X X 

Postombud - - X - - X X - - - X 

Kontantuttag - - - - - - - - - - - 

Dagskassa-

hantering  

- - - - - - - - - - - 

Drivmedel  - - - - - X X X - X X 
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Tabell 2.4 Nuläge över service på landsbygdsorterna i Nyköpings kommun. Uppdaterad 2020-02-03 

 

  

Kommersiell 

service 

Aspa  Runtuna 

/Lid  

Tyst-

berga  

 

Läst-

ringe 

 

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila 

 

Jönåker  Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Laddstolpe för 

elfordon 

- - - - - - - - - - - 

Café   - Säsongscafé X - - Säsongscafé - X - - Säsongcafé 

Restaurang 

(helårsöppet) 

X - X - - X X X - X X 

Hotell/ 

camping/ 

vandrarhem 

(helårsöppet) 

X X X - X X X X - X X 

Camping/ 

ställplats/ 

gästhamn 

(säsongsöppet) 

- - - - - X - - - X X 

Återvinnings- 

station 

X X X - X X X X X X X 

            

Ideell 

verksamhet 

Aspa  Runtuna/ 

Lid  

Tyst-

berga  

 

Läst-

ringe 

 

Råby, 

Husby-

Oppunda  

Vrena Stig-

tomta 

Stavsjö Ålberga/ 

Kila 

 

Jönåker Nävekvarn/ 

Buskhyttan 

Ideell 

verksamhet 

X X X X X X X X X X X 
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2.5 Nyköpings landsbygdsorter 

Ovan tabell 2.4 redovisar nuläget av tillgången till kommersiell- och offentlig service i 

respektive landsbygdsort. Nedan ortsbeskrivningar redovisar främst utmaningar och 

prioriteringsområden på orterna. Redovisningen grundar sig i den inventering som Nyköpings 

Kommunbygderåd gjorde under vintern/våren 2019.  

För utförligare ortsbeskrivningar, utmaningar och prioriteringar finns underlaget för den 

kommunala serviceplanen diariefört på KK19/466:1. 

2.5.1 Runtuna/Lid och Aspa  

 
Runtuna/Lid 

I Runtuna/Lid bor det cirka 1000 personer 

exklusive ett stort antal sommarboende. 

Orten är belägen 20 km norr om Nyköping. 

I det natursköna landskapet finns här 

många besöksmål såsom intressanta 

ruiner, Uppsa kulle och två medeltida 

kyrkor.  

I Runtuna/Lid och Aspa finns det cirka 180 

företag registrerade, de flesta verksamma 

inom jord- och skogsbruk samt 

besöksnäringen. Längs med utflyktsvägen 

223 har kvinnliga företagare gått samman 

och verkar för att bygga ett företags-

nätverk, som består till stor del av 

besöksnäringsföretag. Här finns det ett 

populärt hotell. På orten finns ett aktivt 

föreningsliv med hembygdsgård och 

idrottsanläggning.  

 

Ortsinvånarnas prioriteringar  

En viktig utmaning identifierad av 

ortsborna är den begränsade VA-

anläggningen för att kunna bygga nya 

bostäder.  

Invånarna i Runtuna/Lid upplever 

osäkerhet kring skolans framtid. På orten 

finns ett uttryckt behov av nya bostäder. 

Invånarna ser en möjlighet till att samnyttja 

skolköket för mat till ett potentiellt 

äldreboende och privata lunchgäster 

(Underlag till den kommunala 

serviceplanen, 2019:31-34). 

 

 

 

Aspa  

23 km norr om Nyköping längs väg 223 

ligger Aspa som utgör en bebyggelse-

grupp centralt i Ludgo socken. Här bor det 

cirka 450 personer.  

På orten finns naturreservatet Dagnäsön i 

sjön Båven, våtmarksområden som ger ett 

rikt fågelliv, Tore Grav och en medeltids-

kyrka.  

I området Runtuna/Lid och Aspa finns det 

cirka 180 företag registrerade. Öster 

Malma är ett populärt besöksmål i Aspa 

som erbjuder restaurang med inriktning på 

vilt, hotell och vandrarhem.  

De flesta företagen är verksamma inom 

jord- och skogsbruk och väg 223 går även 

genom Aspa. Här finns det ett aktivt 

föreningsliv och en bygdegård med 

fotbollsplan, elljusspår 1250 meter, 

utegym, BMX- och frisbeebana. Ett grillhus 

är även på gång. Här finns en 

utlämningsplats för digital lanthandel. 

Orten har ett nyhetsbrev som skickas ut 

regelbundet till invånare i Runtuna/Lid och 

Aspa.  

 

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Prioriteringar som ortsborna själva 

identifierat är att få en livsmedelsbutik och 

drivmedelsstation till orten. Det finns även 

ett uttryckt behov av paketutlämning och 

att seniorboenden ska finnas på orten 

(Underlag till den kommunala 

serviceplanen, 2019:16-17).  
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2.5.2 Tystberga och Lästringe 

 
Tystberga  

Tystberga ligger 20 km nordost om 

Nyköping. Med närhet till vackra 

naturlandskap och E4:an bor det cirka 

1500 personer här. I Tystbergas omland 

finns Nynäs slott och Stendörren som är 

populära besöksdestinationer. Tystberga 

utgör service-hub för Lästringe. 

Näringslivet i Tystberga är differentierat 

med cirka 220 företag verksamma främst 

inom både jord- och skogsbruk, 

byggindustrin och tjänstesektorn. Här finns 

även Ökna Naturbruksgymnasium där 250 

elever studerar. I Tystberga finns en 

”servicegata” med restaurang, café och en 

dagligvaruhandel. Det finns även 

bilverkstad, frisörsalong och räddnings-

tjänst.  

På orten finns en facebook-grupp som 

heter ”Vi i Tystberga” som är en plattform 

för samverkan för invånarna och företagen 

som bor och verkar här.  

Ortsinvånarnas prioriteringar 

En utmaning för ortsborna i Tystberga är 

att man upplever en kortsiktig planering för 

förskolan och skolans framtid på orten. 

På orten är det prioriterat att bygga nya 

bostäder och hitta en aktör som vill öppna 

drivmedelsstation. Kommunen har en 

markanvisning som möjliggör en sådan 

etablering. Det finns även uttryckta behov 

av förbättrade kommunikationsmöjligheter 

och en belyst gång- och cykelväg längs 

väg 771 (Underlag till den kommunala 

serviceplanen, 2019:52-53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lästringe 

I Lästringe bor det cirka 790 personer och 

orten ligger 30 km nordost om Nyköping. 

Bebyggelsen är samlad runt Stationshuset 

och landskapsbilden domineras av jord- 

och skogsbruk. 

Orten har ett differentierat näringsliv med 

cirka 120 företag registrerade på orten. De 

flesta är verksamma inom jord- och 

skogsbruk men även hantverkare och 

tjänsteföretag är registrerade på orten. I 

Folkets Hus har invånarna tillgång till 

möteslokaler. Förskolan, skolan och 

fritidshemmet i Lästringe är en föräldraägd 

friskola som ligger nära E4:an. Tystberga 

utgör service-hub för Lästringe 

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Identifierade utmaningar i Lästringe är 

brist på synkronisering mellan kollektiva 

färdmedel. Vägarna är i dåligt skick och 

vinterunderhållet brister. Det är även viktigt 

för invånarna i Lästringe att Tystberga 

fortsätter ha ett gott serviceutbud 

(Underlag till den kommunala 

serviceplanen, 2019:22-24). 
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2.5.3 Buskhyttan/Nävekvarn 

 
Buskhyttan 

Buskhyttan ligger 15 km söder om 

Nyköping på Tunabergshalvön med närhet 

till naturen och havet. Här bor det cirka 

750 invånare. 

I Buskhyttan finns drygt 60 företag där de 

flesta är verksamma inom jord- och 

skogsbruk samt byggsektorn.   

I Buskhyttan finns livaktiga föreningar med 

bland annat en stor hembygdsförening och 

sommarcafé.   

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Utmaningar och prioriteringar identifierade 

av ortsborna är ett behov av en daglig-

varuhandel, tillgång till distriktssköterska, 

utökad skolverksamhet, barn- och 

ungdomsaktiviteter samt gång- och 

cykelväg till väg 511. På orten finns 

utbyggd fiberoptik som invånarna anser är 

i behov av förbättrad täckning för mobilnät. 

Bostadsbyggandet är också en hög 

prioritet för att orten ska växa (Underlag till 

serviceplan, 2019:26-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nävekvarn 

Nävekvarn utgör Sörmlands sydligaste del 

och ligger 25 km söder om Nyköping vid 

Bråvikens norra strand. I Nävekvarn med 

omland bor det cirka 1050 personer. 

Tunabergshalvön och Bråviken är ett 

sammanhängande område vars värden 

delas av Norrköpings kommun och 

Nyköpings kommun. 

Cirka 80 företag är registrerade på orten 

och är verksamma främst inom 

byggsektorn, marinrelaterad verksamhet 

och besöksnäringen. Här finns det en 

räddningstjänst. Under sommartid fylls 

gästhamnen, folkparken, sommarcaféerna 

och campingen av turister och invånare. 

Här finns det även bruksmuseum och 

konst- och hantverksutställningar. 

Nävekvarn har ett aktivt föreningsliv och 

en hembygdsgård.  

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Prioriteringar identifierade av ortsborna är 

att dels bibehålla den höga servicenivån 

som finns 2019 vad avser skola, affär och 

kommunikation. Även att utveckla en 

servicepunkt vid butiken i Nävekvarn och 

drivmedelsstation, för bil och båt. För 

fortsatt utvecklingen är fler bostäder, 

äldreboende och tillgång till mark 

prioriterat på orten. Invånarna har även 

pekat ut att kontinuerligare 

bussförbindelser på morgon och 

eftermiddag är prioriterat samt förbättrat 

vägnät inklusive gång- och cykelvägar.  

I Nävekvarn har det även uttryckts ett 

behov av en social mötesplats (Underlag 

till serviceplan, 2019:25-30). 
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2.5.4 Stigtomta, Vrena, Råby och 

Husby-Oppunda 
 

Stigtomta 

Stigtomta ligger 15 kilometer från 

Nyköping. I Stigtomta med omland bor det 

cirka 2830 invånare.   

Här finns det cirka 230 företag 

registrerade, främst inom byggsektorn. 

Orten har en relativ god kommersiell 

service med livsmedelsbutik, bensinmack 

och pizzeria. Här finns även gårdsbutiker, 

ett aktivt föreningsliv och flera utomhus-

anläggningar för idrott. En ny förskola och 

skola, barnavårdscentral och LSS-boende 

finns i Stigtomta.  

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Prioritering för invånarna i Stigtomta är att 

sätta in åtgärder som sänker hastigheten 

på fordon som passerar den trafikerade 

vägen Väg 52 genom samhället. Prioriterat 

också är gång- och cykelbana på orten. 

Aktiviteter för ungdomar anser ortsborna 

behöver breddas. I Stigtomta önskar man 

att tillsammans med kommunen 

marknadsföra orten bättre. Det är även 

prioriterat att bredband byggs ut på 

landsbygden runt Stigtomta enligt 

invånarna (Underlag till serviceplan, 

2019:49, 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrena  

25 km nordväst om Nyköping ligger Vrena. 

I den natursköna miljön och närheten till 

sjöar såsom Långhalsen och Hallbosjön 

bor det cirka 1000 invånare i samhället 

med omnejd. 

I Vrena finns det kommersiell service i 

form av dagligvaruhandel, postombud och 

restaurang. Det finns en privat förskola 

och skola på orten. I Vrena finns det en 

räddningstjänst. Här finns cirka 100 

företag. Företagen är främst verksamma 

inom, jord- och skogsbruk samt 

besöksnäring. Det finns ett aktivt 

föreningsliv i Vrena.  

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Utmaningar och prioriteringar identifierade 

på orten är bostäder och äldreboende för 

att möjliggöra nya invånare till orten. En 

annan utmaning enligt invånarna är det 

ökade antalet elever i skolan och den 

begränsade lokalkapaciteten gör att de 

inte kan möta behov och efterfrågan. 

Precis som i Stigtomta är Väg 52 ett 

problem för invånarna i Vrena. Trafiken 

går för fort och är farlig för gångare som 

ska ta sig över vägen. Fiber på 

landsbygden runt om Vrena är högt 

prioriterad. Grundläggande betaltjänster, 

leverans av paket från Postnord till Vrena 

har identifierats som viktig service-

utveckling (Underlag till serviceplan, 

2019:55-59). 
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Råby och Husby-Oppunda 

Råby ligger 12 km från Nyköping mellan 

sjöarna Lidsjön och Långhalsen. Här bor 

det cirka 900 personer. Intill orten finns två 

fritidshusområden Edstorp och Stavvik. 

Tätorten består av Råby skola, kyrkan och 

samlingspunkten Råbyborgen. 

Husby-Oppunda ligger 23 km från 

Nyköping och består till stor del av gårdar, 

kyrkan samt Sockenstugan. Genom 

samhället går det vandrings- och 

cykelleder. 

I Råby och Husby-Oppunda finns de cirka 

210 företag registrerade, främst inom 

besöksnäringen, entreprenad, skogs- och 

jordbruk. I Husby-Oppunda finns det 

besöksnäringsföretag som varje år lockar 

flera tusen besökare. På orten finns 

vandrarhem och gårdar med tillgång till 

sportfiske och bad. Här finns ett aktivt 

föreningsliv och hembygdsförening.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Prioriteringar identifierade av invånarna i 

Råby är att förskolan och skolan måste 

finnas kvar för bygdens fortsatta 

utveckling. Skolan vill man även utöka 

med årskurs 4-6. Prioritering för invånarna 

i Råby är att sätta in åtgärder som sänker 

hastigheten på fordon som passerar den 

trafikerade vägen Väg 53 genom 

samhället. 

Även cykelbana till Nyköping önskas och 

mer regelbundna bussförbindelser.  

Prioritering i Husby-Oppunda är att 

postnumret behöver ändras så det blir 

kopplat till Nyköping. I Husby-Oppunda 

önskar man även att få en egen 

återvinningsstation (Underlaget till 

serviceplan, 2019:38-39). 
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2.5.5 Jönåker, Ålberga/Kila och Stavsjö 

 

Jönåker 

 

Jönåker ligger 20 km från Nyköping. Här 

bor cirka 1170 invånare. För idrott och 

friluftsliv finns goda förutsättningar i och 

omkring Jönåker med naturområden, 

hembygdsförening, idrottsförening, golf, 

skidspår, idrotts- och badplats. 

I Jönåker finns det cirka 130 företag. De 

flesta är verksamma inom skogs- och 

jordbruk men även byggsektorn. Två stora 

arbetsgivare finns på orten. I Jönåker finns 

det många gårdsbutiker. I centrum finns 

en dagligvaruhandel, obemannad bensin-

station och pizzeria. I Jönåker finns det en 

väletablerad golfklubb. I Kiladalen finns ett 

samarbete mellan företag i Stavsjö, 

Ålberga/Kila och Jönåker inom 

besöksnäringen.  

 

Ortsinvånarnas prioriteringar   

 

Ortsborna anser att fritids, förskola och 

skola är en viktig service att bevara och 

utveckla för att kunna attrahera barn-

familjer att bo och leva i Jönåker. Det finns 

ett behov av att utveckla den befintliga 

kommersiella servicen på orten. Exempel 

som tagits upp är utökade öppettider på 

den befintliga dagligvaruhandeln, möjlighet 

till ATG-ombud, kontantuttag och 

PostNords tjänster (Underlag för 

kommunalserviceplan, 2019:18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålberga/Kila 

Ålberga/Kila ligger 30 kilometer väster om 

Nyköping vid natursköna Kiladalen mellan 

Stavsjö och Jönåker. Här bor det cirka 800 

invånare. Det finns bra förutsättningar för 

motion och friluftsliv i Ålberga som 

exempelvis Dambroängens idrotts-

anläggning, alpin skidbacke och Bålsjön 

för bad och fiske. Här finns fina 

vandringsleder, naturreservatet Fjäll-

mossen och den populära vandringsleden 

Sörmlandsleden går genom Ålberga.  

Det finns cirka 90 företag. De flesta är 

verksamma inom jordbruk, men även inom 

tjänstesektorn. På orten finns ett aktivt 

föreningsliv med bland annat Ålberga 

Stavsjö föräldraförening som ordnar 

aktiviteter för barnen. Det finns även en 

pensionärsförening och en hembygds-

förening. I Kila finns en stor möbelbutik 

som är en stor arbetsgivare på orten. Här 

finns också en ridanläggning och en 

utlämningsplats för digital lanthandel.  

 

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Utmaningar identifierade av ortsinvånare 

är möjlighet till arbetspendling, speciellt 

om man arbetar på en annan ort än 

Nyköping. En prioritering för orten är att 

utöka skolan från F-3 till att åter vara F-6. 

Ortsinvånarna vill även utveckla en 

servicepunkt i samhället som blir en 

naturlig mötesplats. Det finns ett behov av 

att bygga fler bostäder i Ålberga (Underlag 

för serviceplan, 2019:60-63). 
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Stavsjö 

Stavsjö ligger intill E4:an vid gränsen 

mellan Sörmland och Östergötland, 35 km 

väster om Nyköping. Här bor det cirka 490 

invånare med tillgång till ett rikt friluftsliv. 

Sörmlandsleden liksom Nunnebanan 

passerar samhället. I Stavsjön och Skiren 

finns det möjlighet till bad och fiske. 

Kolmårdens djurpark ligger endast dryga 

milen ifrån Stavsjö. 

I Stavsjö finns det cirka 60 företag 

registrerade. Det strategiska läget vid 

E4:an gör att förbipasserande besökare 

nyttjar servicestationerna Stavsjö Krog & 

Café och Circle K. I Stavsjö finns 

Kiladalens Utveckling AB som är ett lokalt 

utvecklingsbolag, där inga reella 

utdelningar sker utan eventuell vinst 

återinvesteras lokalt. Företaget arbetar 

bland annat med projektet ”Checkpoint 

Stavsjö”.  

Syftet med projektet är att arbeta för att 

Stavsjö blir en bas för Ostlänken. E4:an 

och väg 800 är viktiga för Ostlänkenbygget 

och dessa vägnät ansluter vid trafikplatsen 

Stavsjö.  

I Stavsjö finns en utlämningsplats för 

digital lanthandel. Här finns mötesplatsen 

Stavsjögård, ett aktivt föreningsliv och en 

”fixargrupp”. Gruppen utgör ett lokalt 

nätverk som tillsammans utför olika projekt 

på orten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsinvånarnas prioriteringar 

Utmaningar identifierade av invånarna i 

Stavsjö är att orten ligger precis vid en 

kommun- och länsgräns. Vid situationer 

som kräver 112-funktionerna vet inte 

ortsborna om de kommer till Norrköping 

eller Nyköping, vilket skapar en otrygghet, 

då situationen kan påverkas av vilken 

region de blir kopplade till.  

Avstånd och bristfällig kommunikation 

mellan länsgränserna ligger således till 

grund för att flera servicefunktioner inte 

fungerar optimalt. Behov av mark för 

bostadsbyggande finns i Stavsjö 

(Underlag till serviceplan, 2019:41-43). 
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2.6 Näringslivets behov av service på 

landsbygden  

Tillväxt- och landsbygdsutskottet och 

Näringslivsenheten genomförde under 

hösten 2019 ett fördjupningsarbete för att 

komplettera det inkomna underlaget med 

företagsperspektivet. Syftet med 

fördjupningsarbetet var att genomlysa 

näringsidkarnas behov av kommersiell- 

och offentlig service samt att identifiera 

vad de viktigaste utvecklingsförutsätt-

ningarna är för att företagen ska växa och 

må bra på orten.  

Resultatet visar att den grundläggande 

infrastrukturen som omfattar tillgång till 

mark, bostäder, kollektivtrafik, väg-

underhåll för säkra transporter är mest 

prioriterat för att kunna utvecklas och må 

bra på orten. Digital infrastruktur är också 

en viktig förutsättning för företagande på 

landsbygden, högst prioriterat är det i 

områden som fiber inte är utbyggt ännu. 

En annan utvecklingsförutsättning för att 

företagen på landsbygden ska växa är att 

få rätt information i god tid och fortlöpande 

om Ostlänken. Det ger företagen möjlighet 

att planera sin egen verksamhet för att 

bidra med sin kompetens och ökade 

affärsmöjligheter kopplat till Ostlänken-

projektet.  

Det har kommit fram att flera företag har 

utmaningar i att säkra kompetens-

försörjningen. I resultatet har företagarna 

lyft fram att en anledning är att kollektiv-

trafik som inte är i synk med arbetstider. 

Bristande samverkan gällande kollektiv-

trafik över kommungränser påverkar även 

kompetensförsörjningen.  

Företagare på samtliga orter har uttryckt 

ett behov av bra relation till kommunen 

och ett bra företagsklimat för att må bra på 

och utvecklas på orten. Företagen önskar 

en snabb och tydlig kommunikation med 

kommunens enheter. Oftast gäller det 

företagsärenden för tillstånd- och tillsyn, 

men även etableringar, gatu-, VA- eller  

planeringsfrågor. Verksamheter och 

företag kan uppleva ett hinder i  

utvecklingen på grund av brister i sam-

verkan och samsyn inom kommunen.    

Det finns en önskan från företagarna om 

större förståelse för landsbygdspers-

pektivet bland kommunens tjänste-

personer.  

Den kommersiella servicen som företagen 

är i störst behov av är tillgång till 

drivmedelsstation på de orter där det inte 

finns. På orter som saknar eller har 

begränsad tillgång till posttjänster har 

företagen ett behov av att sådan service 

utvecklas eller etableras.  

Övergripande för samtliga landsbygds-

företag är behov av en ökad lokal 

samverkan för att växa och må bra på 

orten. Företagen har uttryckt behov av att 

samverka för att öka kännedomen om 

varandra. Företagsföreningar eller skapa 

nätverk/kluster är exempel på former för 

samverkan som företagen har nämnt.  

På vissa orter finns det en tanke om att 

utveckla en social mötesplats/hub för 

företag och invånare.  
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3. ANALYS  

 

Hela Nyköpings kommun ska ges 

förutsättningar att växa hållbart. En balans 

i tillväxt mellan centralorten och mindre 

orter på landsbygden är eftersträvansvärt. 

Behov och synpunkter som identifierats av 

landsbygdsbor och företag verksamma på 

landsbygden i Nyköpings kommun har fått 

stor tyngd i arbetet med den kommunala 

serviceplanen. Utgångsläget påverkar 

beslut som rör bland annat välfärd, kultur 

och infrastruktur på landsbygden. 

Digitalisering och kunskapsekonomi har 

lett till ett minskat avstånd mellan stad och 

landsbygd.  

I underlaget och fördjupningsarbetet som 

gjorts till serviceplanen har det framkommit 

utmaningar och prioriteringar som inte är 

direkt kopplade till service, utan är 

utmaningar och prioriteringar som indirekt 

ger förutsättningar och möjliggör för 

service på landsbygden. Prioriteringar för 

samtliga landsbygdsorter, både för 

invånare och företag, är planering och 

möjliggörande för grundläggande 

infrastruktur. Det innebär underhåll men 

även utveckling av vägar, vatten- och 

reningsverk, kommunikationer, olika 

former av bostäder samt digital 

infrastruktur. Flera orter har fritidshus och 

en ökad besöksnäring främst under 

sommarmånaderna. Det leder till att 

behovet av teknisk service blir större.  

Direkta servicefrågor som identifierats på 

orterna är att det finns en otrygghet hos 

invånarna på orterna om skolornas framtid 

på landsbygden. För en ökad trygghet 

önskas tydliga besked och långsiktig 

planering. På flera av orterna är det även 

prioriterat att få tillgång till distrikt-

sjuksköterska.  

Där det idag inte finns tillgång till 

drivmedel eller dagligvaruhandel finns ett 

behov av att utveckla det på orten. Under 

fördjupningsarbetet har ett behov 

identifierats av ortsinvånarna att få enkel 

tillgång till information om den service som 

faktiskt finns på orten.  

På orter som har den grundläggande 

servicen värnar invånare och företag om 

att behålla den servicen. Där finns en vilja 

att utveckla flera sociala mötesplatser.  

Det finns även en utmaning för de orter 

som ligger nära en annan kommun- och 

länsgräns att samarbeta kring frågor som 

rör 112-funktioner och kollektivtrafik. 

Stavsjö är ett tydligt exempel på det.  

Nyköpings landsbygdsföretag fyller en 

viktig funktion för produktion av råvaror till 

staden, rekreationsområde och utflyktsmål 

för invånare och besöksnäringen. 

Landsbygden har betydelse för Nyköpings 

attraktivitet, sociala hållbarhet, 

ekonomiska- och hållbara tillväxt. De flesta 

företagen är verksamma inom sektorerna 

jord- och skogsbruk, fastighet, uthyrning 

och företagstjänster samt parti- och 

detaljhandel. Gröna näringar är en av 

landsbygdens tydligaste konkurrens-

fördelar. Den största andelen företagare 

på landsbygden är mikroföretag där 

soloföretagaren dominerar. Att de flesta 

företagen är soloföretag kan bero på flera 

orsaker. En anledning kan vara brist på 

anställningsmöjligheter på grund av 

kommunikationer, svårigheter i att hitta rätt 

kompetens och en annan kan vara att 

småskaligheten ökar benägenheten att 

köpa tjänster från andra företag istället för 

att anställa. 

Av Nyköpings kommuns cirka 1500 företag 

på landsbygden finns det flera stora 

arbetsgivare. För de företagare med flera 

anställda på Nyköpings landsbygd har 

utmaningar identifierats i svårigheter med 

rekrytering av kompetens. Kollektivtrafik 

som inte är i synk med arbetstider och få 

möjligheter till kollektivtrafik som går 

kommunöverskridande innebär en 

begränsning för personal att ta sig till 

arbetsplatsen. Det leder till svårigheter för 

företagen att anställa personal. En 

drabbad grupp är ungdomar och 

utrikesfödda.  
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Det finns ett behov hos företagen att få ett 

förbättrat företagsklimat, metoder för att 

möjliggöra infrastrukturutveckling och 

förbättrad relation, samarbete och 

kommunikation till kommunen för företags-

utveckling.  

Gemensamt behov för flera av Nyköpings 

landsbygdsföretag är möjligheten till lokal 

samverkan. På orter där det finns utbredd 

småskalighet är det viktigt att möjliggöra 

för landsbygdsföretag att växa tillsammans 

och hitta former för samarbeten. Att lokalt 

köpa varor och tjänster av varandra, växa 

genom samarbete och starka sociala 

nätverk är viktigt för det sociala kapitalet 

och en hållbar tillväxt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SLUTSATS 

 

Hela Nyköpings kommun ska ges 

förutsättningar att växa hållbart. En balans 

i tillväxt mellan centralorten och landsbygd 

är eftersträvansvärt. För att Nyköpings 

landsbygd ska fortsätta vara attraktiv och 

bidra med utveckling och tillväxt i hela 

kommunen bör övergripande landsbygds-

åtgärder implementeras. Det som tydligast 

visas hos samtliga orter är betydelsen av 

bostäder, skola och kommunikationer.  

För underhåll och utveckling av 

grundläggande infrastruktur är det viktigt 

att kommunen stimulerar och stöttar de 

aktörer som visar intresse för att investera 

på landsbygden, både för invånare, 

företag och föreningar.  

Funktionaliteten i, och tillgången till skola 

och fritids är centrala för ett fungerande liv 

på landsbygden. Det är därför en central 

faktor att fortsätta analysera och utveckla, 

det vill säga hur man säkerställer 

kvalitativa och funktionella lösningar. 

Under tiden är det viktigt att kommunen är 

mycket tydlig i de beslut som ligger fast 

gällande skolor.  

De ideella krafterna på landsbygden är 

starka och bidrar till en social hållbarhet. 

Det är viktigt att kommunen underlättar 

och möjliggör för projekt och aktiviteter 

som drivs ideellt och är till nytta för 

allmänheten.  

Vi kan även dra en slutsats kring att 

landsbygdsorternas invånare, företag och 

föreningar har ett stort behov av att ha en 

tydlig kommunikation och förbättrad dialog 

samt relation till kommunen. Det finns 

även ett behov av att hitta lokala 

samverkansmodeller för företagen på 

orten för att stärka den lokala ekonomin.  
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5. GENOMFÖRANDE AV SERVICEPLANEN 

 
Nyköpings kommun avser att agera i en genomförandeplan bestående av fyra delar. 

Landsbygdssäkrade åtgärder, Nyköpings samverkansmodell, övrig samverkan och en 

aktivitetslista (bilaga 1).  

5.1 Landsbygdssäkring 

Landsbygdssäkring (Rural Proofing) 

innebär att en konsekvensanalys ska ligga 

till grund innan kommunala beslut tas så 

att påverkan på landsbygden beaktas ur 

ett ekonomiskt-, miljö- och socialt 

perspektiv.  

Att landsbygdssäkra innebär att på ett 

medvetet och systematiskt sätt beakta 

landsbygdens särskilda förutsättningar. 

När beslut tas fram och genomförs bör 

beslutsfattare systematiskt:                 

- tänka efter, om besluten kan få olika 

konsekvenser på landsbygden och i 

städerna.  

- om det finns sådana skillnader, bedöma 

vad dessa kan innebära. 

- överväga vilka justeringar/ ersättningar 

som kan göras för att passa förhållanden 

på landsbygden bättre. 

 

 

Frågor som ”Hur påverkas näringslivs-

klimatet på landsbygden”, ”Hur påverkas 

naturen vid nyttjande av mark och 

nybyggnationer” och ”Hur påverkar 

beslutet tillgång på utbildning” är endast 

tre exempel på frågor, vilka kan komma att 

beaktas innan beslut tas. 

Det är viktigt att ge varje nämnd och 

styrelse som medverkar i processen i 

uppdrag att lägga upp rutiner för hur man 

landsbygdssäkrar sina beslut för att på så 

sätt säkerställa att beslutsprocessen inte 

medför negativa konsekvenser för 

landsbygden. 

Det finns flera olika modeller för hur en 

kommun kan landsbygdssäkra beslut och 

åtgärder. Nyköpings kommun ska med 

start 2020 utreda hur en Landsbygds-

säkring ska se ut för Nyköping. 
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5.2 Samverkansmodellen mellan 

kommun och landsbygd 

Det finns ett behov från lokalinvånare och 

näringslivet att hitta en modell för 

samverkan och dialog med kommunen. 

Nya innovativa lösningar kan etableras 

genom samverkan och dialog. Nyköpings 

samverkansmodell syftar till att förstärka 

relationen mellan lokalbefolkning, 

näringsliv, föreningsliv och kommunens 

verksamheter.  

Nyköpings kommuns Tillväxt- och 

landsbygdsutskott 

Utskottet utgörs av en politisk styrgrupp 

vilken ska ha särskilt fokus på tillväxt och 

verkställande av landsbygdsstrategin. 

Tillväxt- och Landsbygdsutskottet är ett 

beredningsutskott med 7 deltagare. Frågor 

bereds i utskottet och beslut fattas i 

Kommunstyrelsen.  

Ordinarie deltagare består av:  

Martina Hallström (C) ordförande, Urban 

Granström (S), Carl-Åke Andersson (S), 

Marco Venegas (MP), Anna af Sillén (M), 

Ahmad Eid (M) och Lars Lundqvist (KD).  

Föredragande är Maria Karlsson, 

Näringslivschef. 

 

Tillväxt- och
 landsbygdsutskottet

Nyköpings kommun 

Lokala utvecklings-
grupper

Nyköpings
 landsbygds-

utvecklingsforum

Nyköpings 
kommunbygderåd

 

Figur 5.2 Nyköpings kommuns samverkansmodell 

 

 

Nyköpings kommun 

Alla kommunens verksamheter är 

ansvariga för serviceutveckling på 

landsbygden. Insatser och åtgärder ska 

drivas av respektive enhet. 

Näringslivsenheten har en koordinerande 

roll och lotsfunktion. Enheten handlägger 

och är föredragande i Tillväxt- och 

landsbygdsutskottet. Näringslivsenheten 

koordinerar även samverkansmodellen.  

Nyköpings Landsbygdsforum 

Nyköpings Landsbygdsforum är ett årligen 

återkommande arrangemang och forum 

för landsbygdsfrågor. Tillväxt- och 

Landsbygdsutskottet är värd för forumet. 

Viktiga kompetenser för forumet är: 

• Representanter från respektive 

landsbygdsort  

• Företag på landsbygden  

• Nyköpings Kommunbygderåd 

• Tjänstepersoner från Nyköpings 

kommun  

• Andra organisationer och intresserade 

Lokala utvecklingsgrupper 

Politiker och tjänstepersoner från 

kommunen träffar lokala utvecklings-

grupper ute på landsbygdsorterna minst 

en gång per år för dialogmöte. En gång 

per år genomförs frukostmöten på 

landsbygden för företag.  

Nyköpings Kommunbygderåd 

Kommunbygderåd Nyköping är en 

förening som samlar landsbygdens 

intressen i kontakten med kommunen.  

Föreningen arbetar för utveckling av 

boende och företagande på landsbygden 

och har ett nära samarbete med 

Nyköpings kommun. 
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5.3 Övrig samverkan  

Länsstyrelsen och Region Sörmland 

I det nationella Landsbygdsprogrammet 

finns flera olika investeringsstöd och 

ersättningar att söka för företag och 

föreningar på landsbygden, till exempel 

investeringsstöd till butiker och 

samlingslokaler. 

Sörmlands livsmedelsstrategi är framtagen 

av länsstyrelsen i Södermanlands län.  

Den har fem prioriterade områden som 

utpekats som särskilt viktiga; 

- Kunskap och teknik för ökad 

konkurrenskraft 

- Regler och villkor 

- Förutsättningar för företagande 

- Sörmländsk matidentitet 

- Ökad hållbar produktion 

Servicen på landsbygden i Sörmland 

utvecklas lokalt och i samverkan mellan 

kommuner, byalag och föreningar. I det 

arbetet ska Region Sörmland vara en 

resurs för samordning och kunskaps-

överföring.  

Sörmlands serviceprogram, RSP, 

finansieras av Landsbygdsprogrammet via 

Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen. 

Samverkan är grunden och regelbundet 

samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, 

myndigheter, organisationer och 

föreningar i Partnerskapet för RSP. Ur den 

samverkan har flera projekt för utveckling 

startats, med stöd av Tillväxtverket, 

Länsstyrelsen och flera kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader Sörmlandskusten 

Leader Sörmlandskustens område består 

av kommunerna Nyköping, Oxelösund, 

Trosa, Södertälje landsbygd och Salem. 

Leader Sörmlandskusten är en ideell 

förening som har som ändamål att främja, 

bedriva och samordna lokalt och regionalt 

utvecklingsarbete på landsbygden (lokalt 

ledd utveckling) med Leadermetoden. 

Leader Sörmlandskustens vision är ”En 

funktionell och hållbar lustgård som 

förenar stad och land” och de fyra 

insatsområdena är Nära mat, Strategisk 

mångfald, Leva och Bo samt Turism. 

 

5.4 Aktiviteter för Nyköpings kommuns 

serviceplan 

Se bilaga 1 
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6. REVIDERING 

 
Nyköpings kommuns serviceplan är ett 

första steg i serviceutvecklingen för 

landsbygden. Serviceplanen ska i sin 

helhet revideras varje mandatperiod.  

Händelser i omvärlden kan påverka 

aktiviteterna i aktivitetslistan.  

Serviceplanen ska ses som ett levande 

dokument och utrymme ska ges för att 

aktivitetslistan kan komma att 

kompletteras med nya aktiviteter. 

Befintliga aktiviteter kan komma att 

utvecklas eller tas bort under 

mandatperioden.  

 

7. BILAGOR 

 
Bilaga 1 Aktiviteter för Nyköpings 

kommuns serviceplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERENSLISTA 

 
Dialogmöten med projektgrupper på 

landsbygden KK19/466  

 

Handlingsplan för Agenda 2030  

(https://www.regeringen.se/49e20a/conten

tassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f

9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf)   

Nyköpings landsbygdsstrategi 2012-05-11, 

KK12/52 

Nyköpings Näringslivsstrategi 2018-2023 

Nyköpings Besöksnäringsstrategi 2015-

2017-2023  

Regionalt serviceprogram för 

Södermanlands län 2014-2020, reviderad 

2018  

Tillväxtverkets handlingsplan för 

landsbygdsprogrammet 2014-2020 

 

(https://tillvaxtverket.se/download/18.73a4

48711621eb153ad988e6/1548252425898/

Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%

20landsbygdsprogrammet%202014-

2020.pdf) 

Underlag kommunal serviceplan, 

Nyköpings Kommunbygderåd, KK19/466 

 

Workshopmöten med företagen KK19/466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.73a448711621eb153ad988e6/1548252425898/Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%20landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.73a448711621eb153ad988e6/1548252425898/Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%20landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.73a448711621eb153ad988e6/1548252425898/Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%20landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.73a448711621eb153ad988e6/1548252425898/Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%20landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.73a448711621eb153ad988e6/1548252425898/Tillväxtverkets%20handlingsplan%20för%20landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
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Bilaga 1 Aktivitetslista för Nyköpings serviceplan 

 

Bilaga 1 

5.4 Aktiviteter för Nyköpings kommuns serviceplan 

För att uppnå syftet med den kommunala serviceplanen har aktiviteter identifierats som 

viktiga åtgärder. Respektive berörd kommunal verksamhet ansvarar för genomförande av 

aktiviteterna. Uppföljning av genomförandet sker till Tillväxt- och landsbygdsutskottet. 

Avrapportering till KS vid årsslut. Vissa aktiviteter kan påverka verksamheternas budget och 

kan behöva kopplas till kommande årliga budgetar. 

Aktiviteterna omfattar inte områden där det redan finns rådande strategier och planer i 

Nyköpings kommun, till exempel frågor som hör hemma i översiktsplan, skolstrategin och 

bredband. 

AKTIVITETER FÖR SERVICEPLANEN  

AKTIVITET ANSVARIG TIDSPLAN 

LANDSBYGDSÖVERGRIPANDE   

 

 
Utreda Landsbygdssäkring och ta fram en 
modell för Nyköpings kommun - 
konsekvensanalys för åtgärder och beslut 
(se sidan 20 i serviceplanen)  

Kommunfullmäktige (KF), 
Kommunstyrelsen (KS), 

Kommunlednings-
kontoret (KLK) 

 
 

Beslutad:  
Q4 2020 

 
 
Genomförande av samverkansmodell  
(se sidan 21 i serviceplanen) 
  

Tillväxt- och 
landsbygdsutskottet, 

Näringsliv 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 

 
Implementering av Medborgarbudget 
på landsbygden  

KF, KS, KLK 

 
Implementering 

klar:  
2020 

 

 
 
Landsbygdsmiljonen – Möjlighet för 
föreningar att söka bidrag till 
serviceutveckling på orten  

KS,  
Näringsliv 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 

BARN OCH UTBILDNING  

 

 
 
Sammanställa och återrapportera till 
Tillväxt- och landsbygdsutskottet/KS en 
beskrivning hur kommunen säkerställer en 
långsiktig planering över fritids- och 
skolverksamhetens utveckling på orterna 
 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

(BUN) 

 
 
Beskrivning och 
återrapportering 

klar:  
Q3 2020 
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AKTIVITET ANSVARIG TIDSPLAN 

BYGGA OCH BO  

 

 
Stimulera och stötta de aktörer som visar 
intresse för att investera i bostäder på 
landsbygden. Ta fram ett underlag vilket 
belyser kommunens ställningstagande i 
frågor som vilja att finansiera 
investeringar, kommunala avgifter, 
detaljplanering och bygglov. Följ även upp 
goda exempel på lyckade 
landsbygdsprojekt och stimulera 
samverkan mellan kommunens olika 
tätorter 

Samhällsbyggnad 

 
 
 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 

I ÖP tydliggöra hur kommunens 
utvecklingsstrategi ser ut i 2040-
perspektiv. Samråd våren 2020. 

Samhällsbyggnad 

 
Samråd 

genomfört:  
Q2 2020 

 
Sprida information på landsbygden i syfte 
att öka användandet av E-tjänst för 
felanmälan i Nyköpings kommun 
 
I Appen eller på Nyköpings websida kan du 
felanmäla gator, gatlyktor, vatten, avlopp eller 
kommunala fastigheter/byggnader etc.  
 
App ”Felanmälan Nyköpings kommun”. För att 
anmäla på Webben eller läs mer klicka här 

 

Tekniska divisionen 

 
 
 
 
 

Löpande under 
mandatperioden 

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK 

 

 

 
Kommun tillsammans med Region 
genomför en utredning kring hur den 
anropsstyrda kollektivtrafiken skulle kunna 
utvecklas för att möta landsbygdens behov 
 

Samhällsbyggnad 

 
 
 

Löpande under 
mandatperioden 

Förbättrad samordning av kollektivtrafiken 
över kommun- och länsgränser 

Samhällsbyggnad 

 
 
 

Löpande under 
mandatperioden 

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/kontakta-kommunen/felanmalan
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AKTIVITET ANSVARIG TIDSPLAN 

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK 

 

 

Sammanställa och återrapportera till 
Tillväxt- och landsbygdsutskottet/KS om 
samfällighetsföreningarnas förutsättningar 
att leverera avtalad service, gällande till 
exempel skötsel av kommunens vägar och 
gator 

Miljö- och 
samhällsbyggnads-

nämnden (MSN) 

 
 
 

Återrapportering:  
Q3 2020 

KULTUR OCH FRITID  

 

Sammanställa och återrapportera till 
Tillväxt- och landsbygdsutskottet/KS en 
beskrivning för hur utvecklingsarbetet ser 
ut för kultur och fritid på landsbygden  

Kultur- och 
fritidsnämnden (KFN), 

Näringsliv 

 
 

Beskrivning och 
återrapportering 

klar:  
Q3 2020 

 

Ekonomiskt stöd till föreningslivet på 
landsbygden 

KFN, Nyköpings arenor 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 

 
 

NÄRINGSLIV   

 

Utveckla Nyköpings kommuns webbplats 
med en serviceinriktad sida för 
landsbygdsutveckling 

Näringsliv 
Kommunikations-

avdelningen 
Samhällsbyggnad 

 
 

Färdig:  
Q4 2020 

 
 
 

Dukat bord- vid komplexa 
myndighetsärenden samlas handläggare 
från flera enheter vid ett möte med 
företagaren. 
Digitaliseringsinsats för företag,  
”digitalt dukat bord” 

Näringsliv, 
Samhällsbyggnad 

 
 

Digitalt dukat 
bord klart:  
Q4 2020 

 

 
 
Köp av tjänst från de lokala 
servicepunkterna: Lanthandel och digital 
lanthandel 
  

Näringsliv 

 
 
 

Löpande under 
mandatperioden 
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AKTIVITET ANSVARIG TIDSPLAN 

NÄRINGSLIV   

 

”Skafferiavtal” – Genomföra en förstudie 
om möjligheten att upphandla varor och 
tjänster av lokala lanthandeln till vård och 
skola på orten 

KS, Näringsliv, 
Måltidsservice 

 
 

Genomförd 
förstudie:  
Q3 2021 

 

”Nycklar för framtiden” – Projekt som 
syftar till att hitta en metod för lokala 
utförare kan tillhandahålla offentliga- och 
kommersiella tjänster på landsbygden för 
att utveckla och bibehålla service. 

Tillväxt- och 
landsbygdsutskottet, 

Näringsliv,  
Nyköpings 

kommunbygderåd 

 
 

Projekt klart:  
Q4 2021 

Fokus nöjd kund – ett långsiktigt arbete 
med fokus på att förbättra upplevelsen av 
kommunens service till företag 

Näringsliv, 
Samhällsbyggnad, 

Tekniska divisionen, 
Kommunikations-

avdelningen 

 
 
 

Löpande under 
mandatperioden 

Lotsfunktion för landsbygdsfrågor och 
företag på landsbygden in till kommunens 
enheter 

Näringsliv 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 

Verktygslåda för besöksnäringen: 
Nyköpingsguiden, marknadsföring, 
hållbara upplevelser mm 

Näringsliv 

 
Löpande under 
mandatperioden 

På initiativ av orten kan lokalt anpassade 
besöksnäringsplaner utvecklas som är 
kopplade till Nyköpings 
besöksnäringsstrategi 

Näringsliv 

 
Löpande under 
mandatperioden 

Företagsdialog med 
samhällsbyggnadschef. Möjlighet till att 
framföra synpunkter eller 
förbättringsförslag på arbete som rör 
samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad 

 
 

Löpande under 
mandatperioden 
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 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/10 

 

Internkontrollplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden  

 

Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och 

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

verksamhetsbeställningar samt övriga viktiga dokument. Internkontrollplanen 

beskriver kontrollområden, hot/risk, kontrollmoment och metod. Planen 

beskriver även vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen, frekvens 

samt till vem avrapportering ska lämnas. Uppföljning sker under 

verksamhetsåret med en delrapport i samband med delårsbokslutet och en 

slutlig avrapportering i bokslutet. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2020 enligt 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03 

 

 

Beslutet skickas till 

Webbredaktör Kommunledningskansliet 

Kommunens revisorer 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KFN20/10 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer 2020-02-03   

 

 
 
 

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 

 

Internkontrollplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden  

 

Ärendet i korthet 

Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och 

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

verksamhetsbeställningar samt övriga viktiga dokument. Internkontrollplanen 

beskriver kontrollområden, hot/risk, kontrollmoment och metod. Planen beskriver 

även vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen, frekvens samt till vem 

avrapportering ska lämnas. Uppföljning sker under verksamhetsåret med en 

delrapport i samband med delårsbokslutet och en slutlig avrapportering i bokslutet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2020 enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03 

 

 

Per Lithammer 
 

Sakkunnig Kultur och fritid 
 

 

Beslutet skickas till 

Webbredaktör Kommunledning 

Webbredaktör Beställarkontoret 

Kommunens revisorer 

 



INTERNKONTROLLPLAN KFN 2020 

 Kontrollområde 
(process/styrdokument/rutin) 

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens 
(utöver 

slutrapport 
i  bokslut) 

Rapport 
till 

Verksamhet 

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

SAK Möte med 
produktionen 

2 ggr/år: 
mars och 

september 

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 

KFN 

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

SAK Jämförelse 
styrdokument - 
verkställighet 

Juni 
September 

KFN 

Administration 

Föreningsbidrag - utbetalning 
Nyköpings Arenor 

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

Årligen i 
september 

KFN 

Delegationsordning Avvikelse från delegationsordning Kontroll av anmälningar av 
beslut 

SAK Delegationsbeslut 
jämförs med 

delegationsordning 

Årligen i 
september 

KFN 

Lokalbokningen fakturering Intäktsbortfall Kontroll mot lista SAK jmf 
bokning/fakturering 

Årligen i 
september 

KFN 

Kulturskolan deltagaravgifter Uteblivna deltagaravgifter Kontroll mot deltagarlista 
och fakturering avgifter 

SAK jmf 
anmälan/fakturering 

februari 
september 

KFN 

FÖRSLAG



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KFN § Dnr KFN20/9 

Revidering av attestförteckning

Nämnderna har enligt attestreglementet ansvar för att utse beslutsattestanter 

och dess ersättare. Attesträtten ges till namngivna personer och befattning. 

Beslut om vilka befattningshavare som är attestberättigade inom nämndens 

område ska fattas vid början av varje mandatperiod eller vid förändringar. 

Ordinarie ersättare för beslutsattest är alltid närmast överordnad chef. Då ny 

chef utsetts för beställarkontoret föreslås attestantförteckning revideras. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den reviderade attestförteckningen, enligt bilaga daterad 2020-

01-20, samt

att attestförteckningen ska gälla fr o m 2020-02-19 

Beslutet skickas till 

Nyköpings kommuns revisorer 

Ekonomi 



Tjänsteskrivelse Dnr 
KFN20/9 

Kultur- och fritidsnämnden Datum 
Per Lithammer 2020-02-03 

Kultur- och fritidsnämnden 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

Tfn  0155248369 

per.lithammer@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 Revidering attestantförteckning 

Ärendet i korthet 

Nämnderna har enligt attestreglementet ansvar för att utse beslutsattestanter och 

dess ersättare. Attesträtten ges till namngivna personer och befattning. Beslut om 

vilka befattningshavare som är attestberättigade inom nämndens område ska fattas 

vid början av varje mandatperiod eller vid förändringar. Ordinarie ersättare för 

beslutsattest är alltid närmast överordnad chef. Då ny chef utsetts för 

beställarkontoret föreslås attestantförteckning revideras. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den reviderade attestförteckningen, enligt bilaga daterad 2020-01-20, 

samt 

att attestförteckningen ska gälla fr o m 2020-02-19 

Per Lithammer 

Sakkunnig Kultur och fritid 

Beslutet skickas till 

Nyköpings kommuns revisorer 

Ekonomi 



Attestförteckning

Ansvar Verksamh Benämning Beslutsattest Ersättare Referenskod Faktmottagare/granskare Kommentar Datum IOF KOD

2401 KULTUR- O FRITIDSNÄMND ORD Karina Josevski Gunilla Andersson

Karina Josevski Gunilla Andersson

022 VERKSAMHETSNÄMNDER NK24 Anders Lindblom

2403 NÄMNDKOSTNADER Per Lithammer Solweig Kurg Eriksson ny beslutsattestant 20200219 x

Marie Johnsson

022 VERKSAMHETSNÄMNDER

24031 NÄMNDKOSTNADER FRITID Per Lithammer Solweig Kurg Eriksson Ny beslutsattestant 20200219

Marie Johnsson

021 VERKSAMH.STYR-OFÖRDELAT NK24 Anders Lindblom Ny fakt/granskare 20200219

24032 NÄMNDKOSTNADER KULTUR Per Lithammer Solweig Kurg Eriksson Ny beslutsattestant 20200219

Marie Johnsson

021 VERKSAMH.STYR-OFÖRDELAT

2404 BESTÄLLARE KULTUR O FRITIDSNÄMND Per Lithammer Solweig Kurg Eriksson 20200219

Marie Johnsson Solweig kurg Eriksson

461 BIBLIOTEK NK24 Ander´s Lindblom ny fakt/granskare 20200219

463 CULTURUM

465 BARNKULTUR

462 KONST

46 SÖRMLANDS MUSEUM

47 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

454 DRIFTBIDRAG

4661 ÅPROMENADEN

46620 MUSEUM VERKSAMHET

Skapad pga 

sammarbetet mellan 

KFN och länsmusumet

20171124

464 NYKÖPINGS HUS

45 MOMSÅTERSÖKNING

458 LOKALBOKNING

42 LOKALHYROR, KONTRAKT

Kultur- och fritidsnämnden 2020 - 2022

1/2



Attestförteckning

441 GÅRDSVERKSAMHET

455 FÖRENINGSAVTAL

2405 BESTÄLLARE KULTUR O FRITIDSNÄMND Per Lithammer Solweig Kurg Eriksson

Marie Johnsson Solwieg Kurg Eriksson

463 CULTURUM NK24 Anders Lindblom ny fakt/granskare 20200219

454 DRIFTBIDRAG

441 GÅRDSVERKSAMHET

455 FÖRENINGSAVTAL

45 MOMSÅTERSÖKNING

458 LOKALBOKNING

42 LOKALHYROR, KONTRAKT

2/2



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/4 

 

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 2020-

02-11. 

 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  

  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
1.1.1 KFN19/18:12 Beslut avseende återrapportering av Central mötesplats ungdomar 

2019 
Ordförande Kultur- och 
fritidsnämnden

2020-01-27

1.1.1 KFN19/22:4 Beslut avseende attt lämna återrapportering av integrationsinsatser 
av civilsamhällets organisationer

Ordförande Kultur- och 
fritidsnämnden

2020-01-27

1.1.1 KFN19/36:5 Beslut avseende återrapportering - Idrott och integration Ordförande Kultur- och 
fritidsnämnden

2020-01-27

3.1.4 NA18/341:7 Beslut om extra verksamhetsbidrag 2019-2020 - Kulturföreningen 
Bergatrollen

Föreningskonsulent 2020-01-23

4.2 NA19/131:3 Beslut om tillstånd för registreringslotterier- Junis Nyköping Föreningskonsulent 2019-12-02

3.1.4 NA19/147:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Tunabergs HBF 
Svalbergssektionen

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/185:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Stigtomta 
Hembygdsförening

Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/202:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Frisksportklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/203:6 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Islamiska Kulturcenter Föreningskonsulent 2020-01-20

3.1.4 NA19/211:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Civilförsvarsförening

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/212:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyk-Oxd 
Släktforskarförening

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/214:2 Beslut om verksamhetsbidrag för 2020-2021 - Föreningen Östra 
Sörmland HjärtLung

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/215:8 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Speedwayklubb

Föreningskonsulent 2020-02-07

3.1.4 NA19/216:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Musikkedjan i Nyköping Föreningskonsulent 2019-12-17

Delegationsbeslut

2020-02-11

Utskriftsdatum

Kultur- och fritidsnämnden



3.1.4 NA19/217:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Badmintonklubb

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/220:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020 - Automobilsällskapet, 
Ångvagnssektionen

Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/223:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Runtuna-Lid 
Hembygdsförening

Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/224:2 Beslut om verksamhetsbidrag för 2020-2021 - EFS Missionsförening Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/226:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Simsällskap 
NSS

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/227:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-20201 - Arnö IF Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/228:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - PRO Tunaberg Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/231:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyckelteatern Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/235:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköping Stads Teater Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/236:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Friskis och Svettis 
Nyköping

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/237:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Stigtomta IF Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/240:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Jazzgymnasterna Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/243:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Tystberga GIF Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/244:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Löthens GOIF Föreningskonsulent 2019-12-17

3.1.4 NA19/245:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Brukshundklubb

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/246:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Brottarklubben Atlas Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/247:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Veteranernas 
Bowlingklubb

Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/248:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Råby vävstuga Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/249:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Bridgesällskap Föreningskonsulent 2019-12-20



3.1.4 NA19/250:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköping Knights 
basebollklubb

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/251:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Golfklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/252:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Motorsällskap Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/253:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - RF-SISU Sörmland Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/255:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Textilhistoriska Gruppen Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/256:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - CFC Taekwondo Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/257:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Basketbollklubb

Föreningskonsulent 2019-12-17

3.1.4 NA19/258:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Baltic Harmony Chorus Föreningskonsulent 2019-12-17

3.1.4 NA19/259:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Djurskyddet Nyköping Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/260:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - S:t Matteus Syrisk-
Ortodoxa församlingen

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/261:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Föreningen Gula Kvarn, 
Nävekvarn

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/262:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Föreningen Fiskhuset Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/264:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Sjösa IF Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/266:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Stigtomta Bridgeklubb Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/267:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Sjösa Skytteförening Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/269:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Östra Sörmlands Lantliga 
Ryttarförening

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/270:7 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Ridsällskap 
NRS

Föreningskonsulent 2020-01-15

3.1.4 NA19/271:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Skyttegille Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/273:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Ravens Cheer Legacy Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/274:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020 - Nyköpings Humanistiska 
Förbund

Föreningskonsulent 2019-12-20



3.1.4 NA19/276:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nynäs IK Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/277:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Vrenaortens Skyttegille Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/278:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Runtuna IK Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/279:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Vattenskidklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/280:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Smedstorps ryttarsällskap Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/281:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Runtuna Bygdegård Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/282:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyk-Oxd Alpina Klubb 
NOAK

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/283:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Bufff Sörmland Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/284:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Vrena IF Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/285:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Buskhyttans Sportklubb Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/286:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - SPF Oppeby-Harg Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/287:3 Beslut på ansökan verksamhetsbidrag - Nyköpings Fotoklubb Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/289:4 Beslut om avslag på ansökan om verksamhetsbidrag 2020-2021- 
Eritreanska föreningen i Nyköping

Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/291:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Hjortensbergskyrkans 
ungdom

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/292:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Simsällskapet för 
Handikappade

Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/293:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Föreningen Nyköpings 
Folkhögskola

Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/296:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Junis Nyköping 241 
Framtiden/IOGT-NTO

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/298:9 Beslut om verksamhetsbidrag 2020 - Nyköpings ungdomsförening, 
Nyköpings Skol IF

Föreningskonsulent 2020-01-08

3.1.4 NA19/301:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Stavsjö 
Föreninghusförening

Föreningskonsulent 2019-12-23



3.1.4 NA19/302:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Jönåkers IF Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/306:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Vrena & Husby-Oppunda 
Hembygdsförening

Föreningkonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/309:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Jönåkers GK Föreningskonsulent 2019-12-17

3.1.4 NA19/310:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Modellklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/311:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Kanotklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/316:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Bosniska Föreningen 
Behar

Föreningskonsulent 2019-12-13

3.1.4 NA19/319:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Sörmlands Musikkår Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/321:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Bogsta Skyttegille Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.4 NA19/322:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - SPF Seniorerna 
Tystbergabygden

Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.4 NA19/324:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköping Oxelösunds 
Bordtennisklubb

Föreningskonsulent 2019-12-19

3.1.4 NA19/325:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings Domarklubb Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/327:3 Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019 till DJ-Workshop och 
Festival-workshop samt Festival med Cie Laforaine - 
Barnkulturcentrum, Nyköpings Kommun

Föreningskonsulent 2019-12-02

3.1.4 NA19/327:4 Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019 till kostnader i 
samband med Festival och workshop med Cie Laforaine - Nyköpings 
Arenor Program, Nyköpings Kommun

Föreningskonsulent 2019-12-02

3.1.4 NA19/328:3 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Lunda Hembygdsförening Föreningskonsulent 2019-12-17

3.1.4 NA19/329:11 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpings 
Ungdomsförening

Föreningskonsulent 2019-12-20

3.1.4 NA19/333:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nävekvarns GoIF Föreningskonsulent 2020-01-15

3.1.4 NA19/334:4 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Somaliska föreningen Föreningskonsulent 2020-01-08

3.1.4 NA19/335:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- IOGT-NTO Stigtomta Föreningskonsulent 2019-12-17



3.1.4 NA19/338:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021- Nyköpings 
Boxningssällskap

Föreningskonsulent 2019-12-12

3.1.3 NA19/354:2 Beslut om bidrag till Öppet hus i Multihallen under skolloven 2019 - 
Nyköping BIS Friidrott Sportis

Föreningskonsulent 2019-12-03

3.1.3 NA19/355:2 Beslut om bidrag till renovering av tak - Friluftsfrämjandet i Nyköping Föreningskonsulent 2019-12-03

3.1.4 NA19/356:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - KKV-Sörmland Föreningskonsulent 2019-12-27

4.2 NA19/357:2 Beslut om tillstånd för registrering av lotterier - Vrena IF Föreningskonsulent 2019-12-02

3.1.3 NA19/361:3 Beslut om bidrag till projektet med Yamahaorkester, Musik och 
orkester i Rönöbygden - Skälbykyrkan

Föreningskonsulent 2020-02-03

3.1.3 NA19/379:2 Beslut om bidrag för projekt om Bryggerier i Nyköping och om 
Vallonerna i Nyköping - Södra Sörmlands Industrihistoriska förening

Föreningskonsulent 2020-01-30

3.1.4 NA19/41:2 Beslut om verksamhetsbidrag 2020-2021 - Nyköpingshus 
Spelmansgille

Föreningskonsulent 2019-12-23

3.1.3 NA20/3:2 Beslut om bidrag till renovering av toalett på Runavallen - Runtuna IK Föreningskonsulent 2020-01-30



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

KFN §   Dnr KFN20/1 

 

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 

2020-02-11 

 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Skrivelse: Synpunkt på prissättning Hjortensbergsbadet KFN19/52:1

2 Kursen Flyga Nyköpings 
folkhögskola

Skrivelse avseende billigare simpriser - lägre kostnader, på badhuset KFN19/43:1

3 Kursen Flyga Nyköpings 
folkhögskola

Svar på skrivelse avseende billigare simpriser - lägre kostnader, på badhuset KFN19/43:2

4 Hargs BK Mailväxling angående Hargs BK´s kommande årliga kommunbidrag  KFN19/51:4

5 Hargs BK Information att styrelsen för Hargs BK inte står bakom inkommen skrivelse angående 
Hargs BK´s kommande årliga kommunbidrag 

KFN19/51:3

6 Beställarkontoret Rapport: Redovisning av integrationsbidrag till Civilsamhället 2019 KFN19/22:5

7 Beställarkontoret Rapport: Delredovisning för Integrationsåtgärder 2019 "Central mötesplats/fritidsgård" KFN19/18:13

8 Beställarkontoret Rapport: Ekonomi integration 2019 - Från RF-SISU Sörmlandsidrotten KFN19/36:6

9 Beställarkontoret Rapport: Kartläggning över idrottens integrations- och inkluderingsarbete i Nyköping -  
från RF SISU Sörmland, Sörmlandsidrotten 

KFN19/36:7

10 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 2 2020-02-05 
Återrapport av genomförda integrationsinsatser 2019 samt fördelning av förbrukade m

KFN19/22:6

11 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 2 2020-02-05 
Återrapport av genomförda integrationsinsatser 2019 samt fördelning av förbrukade m

KFN19/18:14

12 Svar på skrivelse avseende fritidsaktiviteter på Arnö KFN20/5:2

13 Skrivelse avseende fritidsaktiviteter på Arnö KFN20/5:1

14 Landstinget Sörmland, Kultur 
och utbildning

Beslut från Region Sörmland, Regioinfullmäktige § 203 2019-11-25/26 Godkännande 
av aktivitetsplan 2020, inom Kulturplan Sörmland 2019-2022  

KFN18/31:11

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utskriftsdatum

2020-02-11

Anmälningar



15 Hargs BK Skrivelse angående Hargs BK´s kommande årliga kommunbidrag KFN19/51:1

16 Skrivelse med hänvisning till bloggares inlägg om att stats- och föreningsbidrag 
finansierar fortsatt religiös radikalisering av Brandkärr

KFN20/6:1

17 Svar på skrivelse med hänvisning till bloggares inlägg om att stats- och 
föreningsbidrag finansierar fortsatt religiös radikalisering av Brandkärr

KFN20/6:2
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