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1. Formalia 

1.1 Parter/kontaktpersoner 
• Kultur- och fritidsnämnden (KFN). Ombud är Sakkunnig inom kultur- och 

fritidsområdet. 
• Division Näringsliv, kultur och fritid (NKF). Ombud är Divisionschef.  

1.2 Giltighetstid 
Denna överenskommelse avser kalenderåret 2023. 

1.3 Förändrade förutsättningar 
Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet 
väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om 
inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och 
förordningar, kan överenskommelsen komma att revideras. 

1.4 Omfattning 
Överenskommelsen omfattar de verksamheter som ingår i Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde utifrån av Kommunfullmäktige utfärdat 
reglemente och för området gällande lagstiftning. Verksamheter enligt 
reglementet: 

• Kommunens kulturfrågor 
• Culturums programverksamhet och övriga kulturevenemang 
• Biblioteket 
• Föreningsbidrag till ideella föreningar (ej föreningar som är att hänföra 

till andra nämnders verksamhetsområden) 
• Kommunens konstverk 
• Öppen fritidsverksamhet 
• Fritidsanläggningar och lokalbokning inklusive campingplatser och bad 
• Konsumentupplysning 
• Registrering av lotterier enligt Spellagen (2018:1138) 
• Kulturskola 

Dessutom finns friluftslivet som en del i Kultur- och fritidsnämndens område.

1.5 Ansvarsfördelning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för innehållet i den verksamhet som 
överenskommits om. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden bland annat 
har att besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet avseende 
verksamheten. 
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppföljning av verksamheten enligt 
fastställd tillsynsplan.  

Alla avgifter från enskilda tillfaller Näringsliv, kultur och fritid. 

Näringsliv, kultur och fritid svarar för verksamhetsledning och personal och har 
det fulla arbetsgivaransvaret.  

Näringsliv, kultur och fritid svarar för de lokaler som behövs för 
överenskommen verksamhet.  

Näringsliv, kultur och fritid ska vara försäkrad genom kommunens 
gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader.  

Näringsliv, kultur och fritid ska bidra med uppgifter till och samverka kring 
diverse verksamhetsuppföljning, såsom: 

• Lämna övriga uppgifter som under hand efterfrågas från myndigheter, 
nämnd eller liknande. 

• Delta på kontinuerliga samverkansmöten med nämndens sakkunniga 
tjänsteperson samt vid behov på nämndmöten. 

• Vara delaktiga vid de analysgrupper under året tillsammans med politik 
och nämndens sakkunniga tjänsteperson, som kallas till i enlighet med 
övergripande budgetprocess. 

1.6 Insyn och tillsyn 
Kultur- och fritidsnämnden och dess ombud har rätt till skälig insyn i 
divisionens verksamhet i frågor som rör åtagande enligt denna 
överenskommelse. Näringsliv, kultur och fritid ska kontinuerligt hålla Kultur- 
och fritidsnämnden och dess ombud underrättade om förändringar i verksam-
heten.  

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring för-
ändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med underleverantörer 
som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande 
period.  

1.7 Dataskyddsombud 
Uppgift om vem som är dataskyddsombud för Kultur- och fritidsnämnden 
räkning kan fås från Kommunledningskansliet. 

1.8 Styrande dokument   
Näringsliv, kultur och fritid ska fullgöra sitt uppdrag enligt 

• Avgifter och regler för Kulturskolans verksamhet KK20/656 
• Biblioteksplan för Nyköpings kommun KK18/309 
• Bidrag- och fördelningskriterier till studieförbund verksamma i Nyköpings 

kommun KFN18/6 
• Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden KFN18/45 
• Konstpolicy för Nyköpings Kommun KK19/564 
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• Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun KK19/565 
• Prioriteringsordning vid Lokalbokningen KFN17/24 
• Regler för uthyrning via lokalbokningen – hyresgästens ansvar KFN18/10 
• Riktlinje för föreningsbidrag KFN19/30 
• Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämnden stipendier KFN19/29 
• Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet för ungdomar i Nyköpings kommun 

KFN21/31 
• Taxa för lokaler som förmedlas genom Lokalbokningen. Taxa för 

Nyköpings teater och Culturum KFN19/566 
• Taxa för Nyköpings stadsbibliotek KK18/763 
• Taxor för Ridanläggningen som förmedlas av Lokalbokningen KFN21/50 
• Program för hållbar utveckling KK22/7 

o Program för social hållbarhet 
o Program för ekonomisk hållbarhet 
o Program för ekologisk hållbarhet 
o Program för effektiv organisation 

• Kommunens övergripande styrdokument  

1.9 Jämställdhetsperspektiv 
2018 beslutade Kommunstyrelsen att Nyköpings kommun ska erbjuda en 
jämställd verksamhet. Det övergripande målet är alla, oavsett kön ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att alla 
människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Till stöd 
för arbetet finns kommunens framtagna ”Vägledning – Stöd i arbetet för att 
uppnå jämställd verksamhet, medborgarservice och tjänster” att tillgå. Stöd i 
arbetet kan även ges av Kommunledningskansliet. 

1.10 Barnrättsperspektiv  
Nyköpings kommun är skyldig att efterleva barnrättslagen i likhet med övrig 
allmän lag, eftersom barnkonventionens artiklar sedan 2020 är svensk lag. 
Kommunen måste i sina verksamheter och uppdrag säkerställa att barn bästa 
alltid beaktas. Det ingår i verksamhetens uppdrag att till sitt yttersta och med 
tillgängliga resurser tillse att alla barns rättigheter tillgodoses utifrån principen 
om barnets bästa samt att kompensatoriska åtgärder föreslås och 
implementeras när så inte säkerställts (artikel 3 och 4). 
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2. Grunduppdrag  
Kultur- och fritidsnämnden ger Division Näringsliv, kultur och fritid enligt denna 
överenskommelse i uppdrag att svara för: 

2.1 Biblioteksverksamhet/folkbibliotek 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för biblioteksverksamhet/folkbibliotek 
enligt Bibliotekslag (2013:801) bland annat genom verksamhet i 
huvudbiblioteket, filial i Stigtomta samt bok-/biblioteksbuss. De ska verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, språkutveckling och 
tillgång till litteratur.  

- Ge tillgång till kvalitativt och relevant utbud av medier, aktiviteter och tjänster.  

- Öka kunskap om hur IT kan användas samt bidra till medborgarnas media- 
och informationskunnighet.  

Verksamhetens tillgänglighet/öppettider under sommaren kan vara 
begränsade. 

2.2 Konsumentupplysning/Konsumentvägledning 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för kommunens konsumentvägledning 
vilket innebär att Informera om rättigheter och skyldigheter enligt 
konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor och reklamationer mellan 
privatpersoner och företag. 

2.3 Konst 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för kommunens konstverksamhet, vilket 
innebär inköp av depositionskonst och vård av kommunens konstsamling samt 
inköp av konst till offentliga platser då medel till konstnärlig gestaltning 
beviljats av kommunstyrelsen. 

2.4 Kulturprogramverksamhet 
Näringsliv, kultur och fritid ska arrangera kulturprogramsverksamhet tillgänglig 
för alla samhällsgrupper inom kommunen oavsett ålder, ursprung och kön. 
Culturum och Nyköpings teater är våra främsta arenor för 
kulturprogramverksamheten, men även Träffen och andra arenor inom 
kommunen bör tas i anspråk i syfte att bredda publiken. Verksamheten ska 
samverka kring årligt återkommande arrangemang så som nationaldags- och 
nyårsfirande, Stora historiepriset, Gästabudsspelet, Nyköpingsvandringen samt 
stödja föreningsarrangemang av liknande karaktär som vänder sig till 
allmänheten. 

2.5 Barnkultur 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för Kulturverksamhet för barn och 
ungdomar, vilket innebär att bedriva och samverka kring kulturverksamhet för 
barn och ungdomar i Barnkulturcentrums lokaler men även på andra platser. 
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Verksamheten ska särskilt fokusera på att 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. 

2.6 Kulturskola 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för Kulturskolan, vilket innebär att erbjuda 
utbud av kurser inom musik, dans, teater, bild och slöjd i olika lokaler runt om i 
Nyköpings kommun. Deltagandet i kurser prioriteras för åldrarna 0 - 19 år. 
Kulturskolan ansvarar också för kontinuerlig dialog med föreningar och 
studieförbund avseende samarbeten och löpande verksamhetsinformation. 

2.7 Öppen fritidsverksamhet 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för kommunens öppna fritidsverksamhet 
för ungdomar. Verksamheten bedrivs i egen regi via Ung Arena. Divisionen har 
vidare ett särskilt ansvar att samordna, stötta och fortbilda föreningar som 
bedriver öppen fritidsverksamhet med stöd av verksamhetsbidrag, 
överenskommelser eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP), genom det så 
kallade Rådslaget. Genom deltagande i KEKS-nätverkets (Kvalitet och 
kompetens i samverkan) mäts kvalitet och uppföljning av både kommunal och 
icke kommunal verksamhet. Näringsliv, kultur och fritid skall även samverka 
med och samordna övriga kommunala verksamhets inom området för barn 
och ungdomar. 

Näringsliv, kultur och fritid ingår i kärnteamet för det som kallas Ungdomsstad. 

2.8 Lokalbokning 
Näringsliv, kultur och fritid, Lokalbokningen ansvarar för uthyrning av lokaler i 
lokalbokningssystemet. De största arenorna är Rosvalla, Sporthallen, Culturum, 
Träffen, Teatern, Nyköpingshus. Nyköpings Arenor ansvarar även för 
lokalbokningens uthyrningslokaler i Nyköpings kommun, i detta ingår bland 
annat idrottshallar och vissa skolors aulor. Förutom bokning av lokalerna 
ansvarar Näringsliv, kultur och fritid för ändamålig utrustning i lokalerna. 

2.9 Fritidsanläggningar 
Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för driften av flera sportanläggningar. Från 
Kultur- och fritidsnämnden har Divisionen uppdrag att sköta 
Vattensportstadion från och med 2023: 

Vattensportstadion  Tillsyn skötsel och underhåll av piren. 

 Utläggning och upptagning av kanotbanor och 
startgrindar. 

 Tillsyn, underhåll och utveckling för att kunna genomföra 
arrangemang och tävlingar på nationell nivå. 

2.10 Föreningsbidrag till ideella föreningar  
Näringsliv, kultur och fritid ska ansvara för föreningsstöd, information och 
dialog med det lokala föreningslivet. Föreningar som är att hänföra till andra 
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nämnders verksamhetsområden är undantagna. Näringsliv, kultur och fritid ska 
bereda och besluta om bidrag enligt nämndens delegationsordning, samt 
bereda och lämna förslag till beslut om bidrag till föreningar över delegation 
till nämndens föreningsutskott. Näringsliv, kultur och fritid ansvarar vidare för 
utbetalningar av samtliga bidrag till föreningar inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. 

2.11 Registrering av lotterier enligt Spellagen 
(2018:1138) 

Ideella föreningar eller trossamfund kan registrera sig för lotterier hos 
kommunen. Näringsliv, kultur och fritid ansvarar för dessa registreringslotterier 
för allmännyttigt ändamål enligt Spellagen (2018:1138). Näringsliv, kultur och 
fritid ansvarar för registrering, tillsyn och redovisning av de lotterier som 
anordnas inom kommunen. 

2.12 Friluftsliv 
Näringsliv, kultur och fritid ska delta i Friluftsrådet, ett nätverk för friluftsliv 
tillsammans med andra enheter i kommunen, så som Samhällsbyggnad 
(ekologer och markförvaltare), Barn- och utbildning (Naturskolan), Tekniska 
divisionen (Gata park hamn), Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
Kultur och fritidsnämnden. Näringsliv, kultur och fritid ska i Friluftsrådet ansvara 
för att svara på Naturvårdsverkets enkät Årets Friluftskommun. 
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3. Mål och särskilda uppdrag 
Kommunfullmäktige har för Kultur- och fritidsnämndens del angett 
nedanstående mål och uppdrag, vilka även gäller för Näringsliv, kultur och 
fritid. Här framgår också de uppdrag som Kultur- och fritidsnämnden därutöver 
lämnar till Näringsliv, kultur och fritid. Nedan anges också vid vilka tillfällen 
avrapportering ska göras till Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom ska 
samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verk-
samhetsberättelse i VP-modulen.  

Indikatorer Källa 

Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel (%) 

Kolada/SCB 

Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel (%) 

Kolada/SCB 

Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. 
bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) 

Kolada/SCB 

Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är 
bra, andel (%) 

Kolada/SCB 

Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet är bra, andel (%) 

Kolada/SCB 

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, 
andel (%) 

Kolada/SCB 

 

 

 Önskat resultat: 

Rapport 
till KFN Mål  År 2023 År 2024 År 2025 

Hög andel medborgare 
vilka är nöjda med 
utbudet av idrotts- och 
motionsanläggningar i 
kommunen 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Helår 

Hög andel medborgare i 
kommunen som är 
nöjda med kommunens 
kulturverksamhet 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Förbättring 
jämfört med 
föregående år 

Helår 

Med särskilt fokus på de 
tidiga uppväxtåren, ska 
alla barn och unga i 
Nyköpings kommun ges 
goda och jämlika 
förutsättningar till att må 
bra, utvecklas och nå sin 
fulla potential 

Andel unga 
som har en aktiv 
fritid ska öka 

Andel unga som 
har en aktiv fritid 
ska öka 

Andel unga 
som har en 
aktiv fritid ska 
öka 

Helår 
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Uppdrag  Beskrivning Rapportering till KFN 

Förstärka och 
kvalitetssäkra den 
öppna 
ungdomsverksamheten  

I egen regi och i samverkan med 
civilsamhället möta ungdomars behov 
av öppna, kreativa och jämställda 
mötesplatser och verksamheter. 

Vår, delår och helår 

I maj för beredning till 
sammanträde i juni. I 
augusti för beredning till 
sammanträde 13 
september och i 
december till första 
sammanträdet 2024. 

Utveckla kulturscener i 
egen regi men också i 
samarbete med 
föreningar och andra 
lokal arrangörer 

Som komplement till 
grundverksamheten bör smalare och 
mindre akter arrangeras som 
komplement, för att bredda och nå 
större målgrupp med ett bredare 
utbud. 

Helår 

I november för 
beredning till 
sammanträde 6 
december 

Göra en ny 
Biblioteksplan för 
kommande år enligt 
Bibliotekslagen 

Nuvarande biblioteksplan gäller efter 
förlängning även under 2023. 
Näringsliv, kultur och fritid ska leda 
arbetet med att ta fram en ny 
biblioteksplan  

Arbetet ska vara klart 
första veckan i oktober 
för beredning till KFNs 
sammanträde 25 
oktober.  

Ansvara för 
Gästhamnen i 
Nyköping 

Med anledning av att Näringsliv, kultur 
och fritid tar över ansvaret för 
Vattensportstadion, att det saknas 
entreprenör samt att området planeras 
att byggas om tar Näringsliv, kultur och 
fritid även över skötseln av Gästhamnen 
i Nyköping under 2023 

Helår 

I november för 
beredning till 
sammanträde 6 
december 

4. Verksamhetsinriktning 
I Nyköpings kommun arbetar vi utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en 
ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling. Ytterligare ett 
hållbarhetsprogram handlar om effektiv organisation 

Alla fyra program utgår från Agenda 2030. 

Hållbarhetsprogrammen genomsyrar vår styrning och ledning och de beskriver 
den politiska viljeriktningen. 

Divisionens verksamhet ska genomföra sitt uppdrag så att den motsvarar 
nämndens och kommunens övergripande verksamhetsinriktning. 
Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av aktiviteter 
som styr mot hållbarhetsprogrammen.  
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Verksamheten ska 
redovisa aktiviteter som 
styr mot en ekonomisk 
samhällsutveckling 

Maj och i samband 
med delårsbokslut 
och bokslut 

 

Verksamheterna 
redovisar aktiviteter 
i BPA. 

Rapportering sker 
via avstämningsmöte 
och rapportering till 
presidium/nämnd 

Verksamheten ska 
redovisa aktiviteter som 
styr mot en social 
samhällsutveckling 

Maj och i samband 
med delårsbokslut 
och bokslut 

 

Verksamheterna 
redovisar aktiviteter 
i BPA. 

Rapportering sker 
via avstämningsmöte 
och rapportering till 
presidium/nämnd 

Verksamheten ska 
redovisa aktiviteter som 
styr mot en ekologisk 
samhällsutveckling 

Maj och i samband 
med delårsbokslut 
och bokslut 

 

Verksamheterna 
redovisar aktiviteter 
i BPA. 

Rapportering sker 
via avstämningsmöte 
och rapportering till 
presidium/nämnd 

5. Ekonomi 
Verksamhetsbeställning  

Näringsliv, kultur och fritid 

KFNs  

ersättning tkr 

Öppen fritidsverksamhet för unga 4 000 

Föreningsstöd (inklusive RF-SISU) 20 610 

Studieförbund 1 800 

Lokalbokning 21 116 

Biblioteksverksamhet/folkbibliotek 24 750 

Konsumentvägledning 400 

Konstverksamhet 900 

Kulturprogramverksamhet 8 500 

Kulturverksamhet för barn- och ungdom 2 410 

Kulturskolan 13 595 

Vattensportstadion 550 

Summa ersättning Näringsliv Kultur och Fritid 98 631 

 

Vad När Hur Till vem 
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6. Nämndens uppföljning av uppdraget 
Ekonomisk uppföljning ska ske i maj, delår och helår. 

Muntliga avstämningsmöten ska ske däremellan.  

Övrig rapportering: 

 

Skriftlig avrapportering ska ske enligt tidsplan ovan med kommunens 
dokumentmallar. Förslag på innehåll i skriftlig rapportering: 

 

Vad Hur Rapportering till KFN 

Synpunktshantering Muntlig redovisning I november för beredning till 
sammanträde 6 december 

Verksamhetsrapport samtliga 
verksamheter 

Muntlig redovisning Löpande under verksamhetsåret 

Mätning av brukarnöjdhet avseende 
kvalitet, bemötande och 
tillgänglighet, Nyköpings Arenor 

Skriftlig redovisning I december för beredning till 
nämndens första sammanträde i 
januari 2024 

Rubriker Beskrivning 

Uppdrag Kort beskrivning av vad uppdraget från nämnden består i. 

Genomfört Beskrivning av vad som genomförts så här långt. 

Återstår Beskrivning av vad man avser att göra framåt. 

Tidplan Beskrivning av ursprunglig tidplan och när man beräknar att vara klar med 
uppdraget. 

Effekter Beskrivning av; 

• vad det verksamhetsmässiga resultatet blir och vad det kommer att 
innebära. 

• konsekvenser för barn (barnrättsprövning). 

Ekonomi Beskrivning av eventuella ekonomiska konsekvenser. 
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