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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens
beställning av verksamhet
från division Barn, utbildning
och kultur 2019

Beställning

Dnr KFN18/55

Formalia
Parter/kontaktpersoner
Parter är Kultur- och fritidsnämnden och Division Barn Utbildning Kultur (BUK)
Ombud är nämndens sakkunniga tjänsteperson.
Uppdragstagare är Barn- utbildning och kultur. Ombud är divisionschef.

Giltighetstid
Denna beställning avser kalenderåret 2019

Tvist/omförhandling
Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t
ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och
kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära
omförhandling.

Ansvarsfördelning
Beställare: Kultur- och fritidsnämnden
Utförare: Barn- utbildning och kultur

Dataskyddsombud
Kommunledningskansliet ansvarar för att det finns ett dataskyddsombud

Omfattning
Verksamheter
-

Biblioteksverksamhet/Folkbibliotek

-

Konsumentvägledledning

-

Konst

-

Kulturverksamhet för barn och ungdomar

-

Kulturskola

2/6

Uppdrag
Verksamhet

Särskilda uppdrag för avtalsåret

Kulturskolan

Att nå grupper som hittills är underrepresenterade i
verksamheten.
Öka dialogen med föreningar och studieförbund.

Barnkulturcentrum

Ökad samverkan med kulturskolan i arbetet med att nå
underrepresenterade grupper

Konst

Slutföra konstsatsningen i Brandkärr under första halvåret 2019.
I samverkan med tekniska divisionen ta fram finanseringsmodell
för underhåll av kommunens offentliga konst. Klart kvartal 1.

Verksamhet

Uppdrag, löpande

Biblioteksverksamhet/folkbibliotek

Verksamhet i stadsbiblioteket och i Stigtomta samt verksamhet
med bokbuss

Bibliotekslag (2013:801)
Konsumentvägledning

Informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna
samt rådgöra i avtalsfrågor och reklamationer mellan
privatpersoner och företag.

Konst

Ansvara för inköp av depositionskonst och vård av kommunens
konstsamling (anslag) samt inköp av konst till offentliga platser då
medel till konstnärlig gestaltning beviljats av kommunstyrelsen.

Kulturverksamhet för barn och
ungdomar

Bedriva och samverka kring kulturverksamhet för barn och
ungdomar
Stödja barn i deras eget skapande och göra vuxna
uppmärksamma, medvetna och kunniga om barn och ungas
behov av att uttrycka sig med konstnärliga uttrycksmedel.

Kulturskolan

Erbjuda utbud av kurser inom musik, dans teater, bild och slöjd i
olika lokaler runt om i Nyköpings kommun.
De frivilliga kurserna ska erbjudas alla barn och ungdomar i åldern
0 – 25 år.
Organisera verksamheten så att elevernas deltagande i körensemble och annan gruppverksamhet stimuleras och ge alla
möjlighet att delta i föreställningar, konserter och utställningar.

Bidragshandläggning

Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som
rör verksamhetens utförande

Nämndens verksamhetsmål
Målområde: Social sammanhållning

Att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet.
Förbättringsuppdrag

Indikator

Aktuellt läge

Medborgarna är lika
nöjda med kultur- och
fritidslivet oavsett kön
och ålder

Index över
differenser
beroende på
kön/ålder, Nöjd
Medborgarindex,
(Kolada)

6 (2017)

Acceptabelt
värde 2019
Mindre än 6

Tidpunkt
avrapportering
Årsbokslut

*Lägre värde är ett bättre resultat än högre (mindre skillnad)
Målområde: Tillväxt
Förbättringsuppdrag

Indikator

Aktuellt läge

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

Nöjd
Medborgarinde
x, (Kolada)

Kultur: 65
(2017)

Acceptabelt
värde 2019
Mer än 65

Tidpunkt
avrapportering
Årsbokslut

Övrig verksamhetsuppföljning
Vad

Varför

När

Hur

Synpunkten

Värdefull input till
nämnden

Oktober efter
delårsbokslut

Rapport till
nämndsammanträde

Mätning av
brukarnöjdhet avseende
kvalitet, bemötande och
tillgänglighet

Nyckeltal i uppföljning
av verksamheten

Höst

Enkät på
huvudbiblioteket.

Verksamhetsrapport
Konsumentvägledning

Mars

Rapport på
nämndsammanträde

Delegationsanmälan

Senast 14 dagar efter
fattat beslut

Till nämnd via
registrator

Ekonomi
Volymer och ersättningar
Verksamhet
Vilken verksamhet
Biblioteksverksamhet/Folkbibl
iotek inkl
konsumentvägledning

Ersättning
Kr/per verksamhet

22 980

Konst

650

Kulturverksamhet för barn
och ungdom

Kulturskolan

2 270

13 015

Avgifter
Avgifter för deltagare i Kulturskolan samt entréavgift till BKC och vid vissa
biblioteksarrangemang.

Insyn och tillsyn
Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom:
-

Regelbundna beställar- och utförarmöten.
Verksamhetsbesök
Beställda rapporter till nämnden
Uppföljning av internöverenskommelsen

Styrande dokument
- KFN18/45 Delegationsordning
- KK18/309 Biblioteksplan för Nyköpings kommun
- KK12/452 Kulturpolitisk Policy för Nyköpings kommun
- KK09/250 Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun
- KK15/650 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun

