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Kanslienheten 

Nadja Furuberget Skog 

Nämndsekreterare 

0156-520 82 

nadja.skog@trosa.se 

Kallelse 

Datum 

2022-01-13 

Tid: Torsdag den 20 januari 2021, kl. 18:00 Stängt sammanträde 

Plats: Teams  

Gruppmöte: Majoriteten, 17.30 digitalt (länk skickas separat) 

Oppositionen (S), 17.30 digitalt (länk skickas separat) 

Sverigedemokraterna, 17.00 Partilokalen 

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden 

Ärende Dnr 

1. Godkännande av dagordningen

2. Revidering Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser KFN 2022/3 

3. Idrottspriset 2021

(handlingar lämnas på sammanträdet)

KFN 2022/4 

4. Årets lag/ledare 2021

(handlingar lämnas på sammanträdet)

KFN 2022/5 

5. Kulturpriset 2021

(handlingar lämnas på sammanträdet)

KFN 2022/6 

6. Aktivitets och kulturverksamhetsbidrag 2022 KFN 2022/7 

7. Information Kråmö

(inga handlingar)

8. Kontoret informerar

9. Delegationsbeslut KFN 2022/1 

10. Övriga anmälningsärenden KFN 2022/2 

Lena Isoz Nadja Furuberget Skog 

Ordförande Nämndsekreterare 
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KFTS-kontoret 

Sara Fältskog Eldros 

Kultur- och föreningschef 

0156-522 19 

sara.faltskogeldros@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-01-05 

Diarie nummer 

KFN 2022/3 

Revidering av riktlinjer för Kultur- och idrottspriset 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revidera riktlinjerna för Kultur- och Idrottspriset

2. Prisutdelning sker i enlighet med de vid tidpunkten gällande restriktionerna

Ärendet 

Varje år, sedan 2008, delas Trosa kommuns Kultur- och Idrottspriser ut. 

Allmänheten kan nominera pristagare i tre kategorier: Kulturpriset, Idrottspriset 

och Årets lag/ledare. Efter avslutad nomineringsperiod väljer kultur- och 

föreningschefen ut en mottagare av respektive pris och föreslår dessa för 

nämndens ledamöter, som fattar beslut om tilldelning. 

För att öka nämndens involvering i urvalet föreslås att riktlinjerna för kultur- och 

idrottspriset revideras, med tillägget att utvärderingen och urvalet av pristagare 

görs av kultur- och föreningschef i samråd med nämndens presidium. Denna 

revidering börjar gälla fr.o.m. 2022, vilket påverkar tilldelningen av 2022 års priser. 

2021 års prisutdelning ska ske under offentliga former, men nuvarande nivå av 

smittspridning gör det svårt att planera aktiviteten. Kontoret föreslår därför att 

nämnden ger i uppdrag att invänta eventuellt ytterligare information om 

restriktioner för att minska smittspridning och utforma prisutdelningen utefter 

dessa. 

Sara Fältskog Eldros 

Kultur- och föreningschef 

Bilagor 

1. Riktlinjer för kultur- och idrottspriset

2. Förslag till reviderade riktlinjer

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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KFTS-kontoret 

Sara Fältskog Eldros 

kultur- och föreningschef 

0156-522 19 

sara.faltskogeldros@trosa.se 

Riktlinje 

Datum 

2022-01-12 

Diarienummer 

KFN 2022/3 

  

Förslag till Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och 

idrottspriser 

Kriterier för Idrottspriset 

» Priset ska utdelas till den eller de som är under 20 år och som utfört goda 

idrottsprestationer i nationella och/eller internationella sammanhang, 

» Priset ska kunna utdelas till elit- och/eller motionsidrottare, 

» Priset ska kunna utdelas till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott, 

» Pristagaren eller merparten av pristagarna skall vara mantalsskrivna i Trosa 

kommun, 

» Sportaktiviteten skall vara organiserad under riksförbund, 

» En enskild idrottare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång, 

» Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris 

utdelas. 

 

Kriterier för Årets lag/ledare 

» Priset ska utdelas till en ledare eller ett lag som under året har profilerat sig 

på ett särskilt förtjänstfullt sätt, ej nödvändigtvis genom idrottsprestationer, 

inom sin sport, 

» Pristagaren eller merparten av pristagarna skall vara mantalsskrivna i Trosa 

kommun, 

» Sportaktiviteten skall vara organiserad under riksförbund, 

» En ledare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång, 

» Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris 

utdelas. 

 

Kriterier för Kulturpriset 

» Kulturpriset utdelas till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom 

kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, 

konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, 

lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden, 

» Kulturpristagaren/kulturpristagarna skall vara bosatta eller verksamma i 

Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en 

för kommunen värdefull kulturell gärning, 

» En enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång, 



 

TROSA KOMMUN Riktlinje Sida 2(2) 

KFTS-kontoret Diarienummer 

 

 

 

» Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris 

utdelas. 

 

Riktlinjer 

Utvärdering av inkomna nomineringar görs av kultur- och fritidsnämndens 

presidium samt ansvarig tjänsteperson. Förslag på pristagare överlämnas till kultur- 

och fritidsnämndens ordinarie ledamöter för slutligt beslut. Beslutet kan ej 

överklagas. 

 

Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och 

fritidskonsulenterna. Kultur- och fritidsnämnden fattar slutligt beslut om pristagare. 

Beslutet kan ej överklagas. 

 

Kultur- och Idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person. 

Förslag på kandidat/-er skall skriftligen vara Trosa kommun tillhanda i god tid för 

att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna utse vinnare vid närmast liggande 

sammanträde. 

 

Information om Trosa kommuns kulturpris skall finnas tillgänglig på kommunens 

hemsida och även annonseras en gång per år i lämpligt nyhetsmedia. 

 

Prissumman för respektive pris utgörs av 3 000 kr. 

 

Priset delas ut under offentliga former under innevarande år. 

 

 

Sara Fältskog Eldros 

kultur- och fritidskonsulent 
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KFTS-kontoret 

Sara Fältskog Eldros 

Kultur- och föreningschef 

0156-522 19 

sara.faltskogeldros@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-01-05 

Diarienummer 

KFN 2022/7 

  

Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag 2022 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. 2022 års aktivitetsbidrag till idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar 

baseras på 2019 års aktivitetsnivå i de fall där antalet sammankomster och 

deltagare understiger 2020 års redovisning. 

2. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan 

återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin. 

3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under perioden januari t.o.m. 

december 2022 låta reglerna för uthyrning av offentliga lokaler följa 

regeringens och folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. 

 

Ärendet 

Effekten av pandemin, där många föreningar upplever lägre aktivitetsnivå, är 

fortfarande kännbar. Trots att restriktionerna under perioder har lättats eller slopats 

helt så är det fortfarande svårt att utöva föreningsaktiviteter på samma sätt som 

innan pandemin.  

 

Kontoret föreslår därför samma åtgärder vad gäller föreningsbidrag som i beslut 

från KF 2021-06-09 § 40 (KS 2021/74), dvs att aktivitetsbidraget till idrotts-, 

pensionärs- och sociala föreningar följer 2019 års redovisning av aktiviteter (utom i 

de fall där aktivitetsnivån varit högre under 2021) och att kulturföreningar 

undantas återbetalningskravet för verksamhetsbidrag om verksamheten inte 

kunnat utföras på grund av pandemin. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås även få i uppdrag att under 2022 följa 

regeringsbesluten och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och att 

anpassa villkoren för uthyrning av offentliga lokaler till de nationella riktlinjerna. 

 

Sara Fältskog Eldros 

Kultur- och föreningschef 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-01-13 

Diarienummer 

KFN 2022/1 

  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Löpnr/ 

Dnr 

Punkt i 

del. 

ordning 

Ärende och beslut Datum för 

beslut 

Delegat, titel 

 4.3 Beslut om extra stöd till Trosa-

Edanö IBK, 10 000 kr 

2021-12-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Friskis & Svettis, 6 247 kr 

2021-10-18 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Friskis & Svettis, 3 750 kr 

2021-12-08 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Friskis & Svettis, 6 354 kr 

2021-12-10 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Trosa-Edanö IBK, 2 475 kr 

2021-12-15 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om extra stöd till Trosa-

Edanö IBK, 10 000 kr 

2021-12-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Trosa Frisksportklubb, 4 050 

kr 

2021-12-29 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 
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Kommunkontoret 

Nadja Furuberget Skog 

Nämndsekreterare 

0156-520 82 

nadja.skog@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-01-13 

Diarienummer 

KFN 2022/2 

  

Anmälningsärenden 

 

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktige 

- Beslut 2021-12-08, § 77. Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

- Beslut 2021-12-08, § 82. Reviderad budget 2022 för Trosa kommun 

- Beslut 2021-12-08, § 87. Svar på motion- Bygg väggar och tak på den beslutade 

utomhusrinken med en hållbar energilösning. 

 

Kommunstyrelsen 

- Beslut 2021-11-24, § 99. Drift av Kråmö Skärgårdsby. 

 

Regionfullmäktige 

- Beslut 2021-11-23, § 134/21. Aktivitetsplan 2022 inom kulturplan Sörmland 

2019-2022 

 

 

 

Nadja Furuberget Skog 

Nämndsekreterare 
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