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Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden 

Ärende Dnr 

1.  Godkännande av dagordningen  

2.  Presentation ny kulturskolechef 
(inga handlingar) 

 

3.  Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden 

KFN 2022/23 

4.  Förlängd giltighetstid för Regler för föreningsbidrag 2020-2022 KFN 2022/32 

5.  Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö KFN 2022/29 

6.  Nomineringstid för Kultur- och idrottspriser 2022 KFN 2022/30 

7.  Ansökan om bidragsberättigande: Korpen Södertälje Trosa KFN 2022/31 

8.  Information om sommarens verksamhet 
(inga handlingar) 

 

9.  Kontoret informerar 
(inga handlingar) 

 

10.  Anmälan av delegationsbeslut KFN 2022/1 

11.  Anmälningsärenden KFN 2022/2 

12.  Övriga frågor  

 
 
Lena Isoz    Emma Eklund 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2022 till 
kommunstyrelsen. 
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2022. 
 
Ärendet 
Totalt redovisar nämnden för perioden januari–augusti ett överskott om 1 830 tkr.  
Överskottet beror främst på ettårs-satsningar där kostnader kommer under hösten. 
Överskottet beror också på att verksamheten inte längre hyr Trosa kvarn, lägre 
kapitaltjänstkostnader jämfört med budget samt att isrinken togs i bruk i februari. 
Nämndens buffert är inte nyttjad. 
 
Prognos för 2022 är att verksamheterna redovisar ett överskott om 1 331 tkr som 
hänförs till att verksamheten inte längre hyr Trosa kvarn samt att isrinken togs i 
bruk först i februari. Dessutom bidrar övriga verksamheter inom nämnden med ett 
överskott. Nämndens buffert är ej utnyttjad. 
 
Resultat och aktiviteter under 2022 beskrivs närmare i verksamhetsberättelsen.  
 
Nämndens mål har utvärderats och kommer att kompletteras i bokslut 2022 med 
vissa enkäter som genomförs under hösten.  
 
Kerstin Tibbling 
Produktionschef 
 
Bilagor 
Delårsrapport med helårsprognos 2022 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 



Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Lena Isoz (M) 
Produktionschef: Kerstin Tibbling 
 
 

Totalt (tkr) 

Delårs-
bokslut 
2022 

Helårs-
prognos 
2022 

Budget, netto 34 671 52 112  
Utfall, netto 32 840 50 781  
Avvikelse 1 830 1 331  

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
• Stöd till studieorganisationer 
• Allmän kulturverksamhet 
• Bibliotek 
• Kulturskola 
• Allmän fritidsverksamhet 
• Idrotts- och fritidsanläggningar 
• Fritidsgårdar 
• Turistanläggningar 

EKONOMISK ANALYS 
Resultat per augusti 
Totalt redovisar nämnden för perioden januari–
augusti ett överskott om 1 830 tkr.  

Överskottet beror främst på ettårssatsningar 
där kostnader kommer under hösten. 
Överskottet beror också på att verksamheten 
inte längre hyr Trosa kvarn, lägre 
kapitaltjänstkostnader jämför med budget 
samt att isrinken togs i bruk i februari. 
Nämndens buffert är inte nyttjad.  
 
Årsprognos 
Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett 
överskott om 1 331 tkr. 

Överskottet för lokaler och anläggningar 
prognosticeras till 878 tkr och härrör till att 
verksamheten inte längre hyr Trosa kvarn 
samt att isrinken togs i bruk först vid 
sportlovet.  

Verksamheterna kultur och förening, bibliotek, 
kulturskola och fritidsgårdar beräknas ha en 
ekonomi i balans med gemensamt överskott 
om 202 tkr. 

Ledning prognosticerar överskott om 150 tkr.   

Nämndens buffert på 106 tkr är i prognosen 
orörd. 

 
Ettårssatsningar  
Nämnden har tilldelats ettårssatsningar på 
totalt 1 700 tkr fördelat enligt följande: 
Digital utveckling 200 tkr 
Biblioteken 200 tkr 
Kulturinjektion 300 tkr 
Kulturskola 300 tkr 
Fritidsgårdarna 200 tkr 
Ungdomsfrågor samverkan 500 tkr 

Beskrivning av hur medlen är nyttjade 
redovisas under rubriken: Händelser av 
väsentlig betydelse 

MÅLUPPFYLLELSE 
Medborgarundersökningen (MU) är grund för 
att följa upp mål 1. MU har genomförts 
vartannat år och genomfördes senast hösten 
2021. Dock genomfördes MU 2021 med 
förändrad inriktning, nya frågor och nytt sätt 
att presentera resultat vilket innebär att det 
inte går att utläsa resultaten på samma sätt 
som tidigare. 

Mål nr 1 som har koppling till MU kan ej 
utvärderas för 2021 och det blir 2019 års MU 
resultat som kvarstår. 

1. Medborgarna ska vara nöjda med 
möjligheterna till att kunna utöva 
fritidsintressen tex sport, kultur, 
friluftsliv, föreningsliv.  

Trosa redovisar ett index om 62 i 2019 års 
medborgarundersökning. Det är en höjning 
jämfört med 2017 då resultatet var index 60. 
Trosa placerar sig på plats 5 i 
jämförelsegruppen ” Pendlingskommun nära 
större stad”, plats 2 i Sörmland efter 
Eskilstuna och plats 2 i jämförelsegruppen 
”Femklövern” efter Vaxholm.   
 
 
I MU 2021 finns frågor som rör området och 
där placerar sig Trosa enligt följande exempel : 
 
 



1. Utbud av ställen för unga att träffas på 
(fritidsgårdar mm)  

Plats 4 i riket -Plats 1 i Sörmland  
2. Utbud av ställen för äldre att träffas på  
Plats 20 i riket – plats 2 i Sörmland  
3. Kommunens arbete för att främja det 

lokala kulturlivet  
Plats 37 i riket – plats 2 i Sörmland 
4. Öppettider vid kommunens idrotts- 

motionsanläggningar 
Plats 21 i riket – plats 1 i Sörmland 
5. Möjligheten för invånare att nyttja 

kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar  

Plats 6 i riket – plats 1 i Sörmland 
6. Utbudet av friluftsområden i kommunen  
Plats 35 i riket –plats 1 i sörmland 
 
Ovan resultat indikerar att medborgarna är 
fortsatt nöjda med nämndens arbete med att 
utveckla möjligheter till ett bra utbud av 
fritidsaktiviteter . 

Målet är uppnått. 
 
7. Samverkan inom Trosa kommun 

fungerar bra avseende barn och unga 

En intern enkät har genomförts hösten 2021 
för att ta reda på hur övriga verksamheter ser 
på samarbetet med Kultur och fritids 
verksamheter. 100 % av svaren har angivit att 
det fungerar bra eller mycket bra.  

 
8. Samverkan inom Trosa kommun 

fungerar bra avseende verksamheter 
för övriga (soc, äldre, LSS)  

En intern enkät har genomförts hösten 2021 
för att ta reda på hur övriga verksamheter ser 
på samarbetet med Kultur och fritids 
verksamheter. 100 % av svaren har angivit att 
det fungerar bra eller mycket bra.  

Målet är uppnått. 
 
9. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva 

på sin fritid.  
 
Enkäten Liv och hälsa genomförs var 3:e år 
inom regionen. Den senaste enkäten 
genomfördes 2020. I enkäten Liv & Hälsa 2020 

anger ungdomar enligt följande avseende 
vardagsmotion mer än 30 min/dag: 
Åk 7 2020 :83 %  / 2017: 89 %  
Åk 9 2020: 85 %  / 2017: 82 % 

I frågan avseende Tränar 3 ggr eller mer i 
veckan anger ungdomar enligt följande: 

Åk 7 2020: 47 %  / 2017:  52 % 
Åk 9 2020:  53 %  / 2017: 58 %  

Verksamheterna fortsätter sitt arbete med att 
utveckla och samverka för att se hur man kan 
ytterligare stimulera ungdomar till rörelse. Det 
finns utmaningar som är kopplat till pandemin. 
Antal bidragsberättigade idrottsaktiviteter och 
deltagare är fortfarande väsentligt lägre än 
innan pandemin.  

Verksamheterna inom Kultur och fritid har i 
samverkan med socialkontoret och skolan en 
arbetsgrupp för att arbeta kring frågor som 
berör Liv och hälsa. Arbetet kommer att fortgå 
i den gruppen för att utvärdera, ge förslag på 
aktiviteter och genomföra egna enkäter i Trosa 
kommun.  Enkät har genomförts av gruppen 
under 2021 med avseende på alkohol, droger 
och psykiskt mående. Fysisk aktivitet ska 
läggas till som fråga framöver. 

Målet är ej uppnått 
 
10. Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) 

Resultatet för hela Kultur och fritid för 2021 
blev ett index om 84 (2020: 86, 2019: 89). 
Det är en försämring som innebär att det höga 
målet på 85 % inte uppnås. Det är fortfarande 
ett högt resultat som ligger i linje med 
kommunens goda resultat över lag.  

Målet är ej uppnått 
 
Det är rimligt att anta att minskningen beror 
på pandemin, sjukfrånvaro, bemannings-
utmaningar och förändrade förutsättningar 
som alla verksamheter och medarbetare fått 
förhålla sig till och som ger eftersläpande 
effekter.  

Ny enkät genomförs under hösten 2022.  



VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Totalt, tkr aug-22 aug-21 
Antal årsarbetare 21 20 
Antal kvinnor 16 16 

Antal män 9 9 
Frisknärvaro %* 57 71 
Andel månadsavlönade som har fem eller färre 
sjukdagar per år. 
 
Frisknärvaron har minskat inom verksamheten 
och sjukfrånvaron är ganska likvärdig perioden 
jan-aug (3,7 %) jämfört med samma period 
för 2021 (3,5 %). I början av året var 
sjukfrånvaron hög då covid och andra smittor 
hade hög spridning. Det har stabiliserats under 
sommaren. Skolstarten har dock inneburit en 
högre frånvaro och risk finns för ökad 
sjukfrånvaro under hösten igen. 

I maj slutade kulturskolechefen och ny chef 
har rekryterats inför höstterminen. I övrigt har 
det varit liten omsättning på personal. 

Att erbjuda kompetensutveckling är en viktig 
del i arbetet för att vara en attraktiv 
arbetsgivare, för att hålla hög kvalitet och 
utveckla verksamheterna men även för att 
hålla engagemanget på en fortsatt hög nivå.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE 
Ettårssatsningar  
Digital utveckling 200 tkr 
Under våren har biblioteken planerat för 
aktiviteter inom ettårs-satsningen digital 
utveckling för medborgarna. Under höstens 
genomförs datakurser för nybörjare, workshop 
med Länsstyrelsen om digitala betaltjänster, 
besök på biblioteket av konsumentvägledare 
föreläsning i Skärborgarnas hus med 
Källkritikbyrån och två IT-caféer på biblioteket 
dit man kan komma och få hjälp med digitala 
frågor. 

Biblioteken 200 tkr 
Satsningen för små barns språkutveckling 
förstärker och kompletterar det redan 
pågående arbetet i samverkan med förskolor 
och BVC. Inom vårt Bokstartprojekt arbetar vi 
med Öppna förskolan, kapprumsbibliotek på 
förskolorna, väntrumsbibliotek på BVC och 
föreläsningar för föräldrar. Ettårssatsningen 
möjliggör ett stort inköp av barnböcker så att 

vi under det närmaste året kan se till att 
bokpåsarna som utgör kapprumsbiblioteken 
kan införas på alla förskolor i kommunen. Vi 
ingår numera också i det regionala Bokstart-
projektet Språkslottet som omfattar alla 
kommuner i Sörmland och även det är ett 
samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och 
förskola. 

Kulturinjektion 300 tkr 
”Kulturinjektion”: insatser för att stärka kultur- 
och pensionärsföreningars återstart och 
utvecklingsarbete och för ungas deltagande i 
kulturlivet.  

Verksamheten har genomfört Inspirationsdag 
för föreningar den 2 april i samarbete med RF-
SISU och Medborgarskolan. Samtliga 
bidragsberättigade föreningar bjöds in och 
sammantaget deltog ett 20 tal förningar under 
dagen.  

Samarbetet med Medborgarskolan kommer att 
fortsätta under hösten med ytterligare 
workshop för föreningar med tema 
medlemsrekrytering och marknadsföring på 
sociala medier. 

Utöver detta används ettårssatsningen även 
för att finansiera ett kulturevenemang för barn 
under Halloweek samt ett läsfrämjande projekt 
för kommunens samtliga elever i åk 8 och 
SVA, som avslutas med ett författarbesök av 
författaren Arkan Asaad. 
Läsfrämjandeprojektet har planerats i 
samverkan med lärare i svenska och SVA. 

Kulturskola 300 tkr  
Tack vare ettårssatsning har kulturskolan haft 
medel att arbeta med förebyggande insatser 
mot psykisk ohälsa genom att erbjuda barn 
och unga friskvårdsplatser. Vilket skett under 
såväl vår- och höstterminen inom ämnena 
musik, teater och dans genom samverkan med 
kommunens grundskolor.   

Under våren investerade kulturskolan i ett nytt 
verksamhetssystem, Study Along som är 
framtaget för musik- och kulturskolor för att 
underlätta elevhanteringen beträffande 
kommunikation och administration. Vi kommer 
under hösten lägga upp en plan för att till 
årsskiftet börja implementeringen av det nya 
systemet.  



Fritidsgårdarna 200 tkr 
Skolorna erbjuds föreläsning i december för 
elever i åk 8 som knyter an till relations-
dagarna verksamheten hade i våras.  

Bokgåva till åk 7 inför jullovet som en 
inledning till relationsdagarna under våren.  

Aktiviteter under sommaren för att locka till 
oss ungdomar igen efter pandemin.  

Inköp och implementering av Ungdomsappen 
är genomfört.  

Ungdomsfrågor samverkan 500 tkr 
Medlen har hittills nyttjats för att stärka upp 
under skolavslutning och sommar med extra 
timmar fältare. I höst när samverkansgrupp 
samlas beslutas om vilka aktiviteter som är 
angelägna att genomföra. 

Kultur och förening 
Föreningarnas dag den 21 augusti på 
Tomtaklintområdet i samverkan med 
fritidsgårdarna. 

Skateskola på sommarlovet i samverkan med 
Trosa Skateboardförening. 

Upphandling av konstnärlig gestaltning till nya 
idrottshallen pågår. Två konstnärer har 
tilldelats skissuppdrag. Slutligt 
tilldelningsbeslut delges i december 2022. 

Lokaler och anläggningar 
Den nya entreprenören för tjänste-
koncessionen Trosa havsbad och camping har 
tillträtt och genomfört sin första säsong. 
Entreprenören har inför öppning genomfört ett 
antal satsningar som har tillfört området och 
besökande mycket mervärden. 

Tilläggsavtal för tjänstekoncessionen Trosa 
gästhamn, gällande utökad hyra/ 
hyresgästanpassning för hamnkontor, har 
tecknats och ytterligare tilläggsavtal avseende 
tankponton samt reglering av antal 
husbilsplatser ska tecknas under hösten. 

Nytt hyresavtal för Kråmö Skärgårdsby ska 
tecknas enligt beslut i nämnden för att gälla 
fr.o.m. mars 2023. 

Nytt upphandlat avtal med entreprenör för 
Safiren badhus fr.o.m. juli 2022.  

Isrinken togs i drift i mars och var öppen för 
allmänhetens åkning under fyra veckor. 
Planeras att öppnas åter under höstlovet.  

Den nya idrottshallen beräknas tas i drift innan 
jul 2022. 

Ett flertal åtgärder på fotbollsplaner har 
genomförts: renovering av bevattningssystem 
på Häradsvallen, renovering av konstgräsplan 
på Häradsvallen, ingrepp för att minska risken 
för översvämning på Skärlagsvallen, inköp av 
robotgräsklippare till Tomtaklints IP samt 
löpande arbete med underhåll av 
naturgräsplaner. 

Projektet MTB-slingor i Vitalisskogen kommer 
att fortsätta med projektering av nya slingor 
samt skyltprogram för dessa och översyn av 
skyltning runt friluftsområdet. 

Kulturskolan  
Sedan januari kan Kulturskolan återigen 
erbjuda och bedriva teaterverksamhet vilket 
har genererat många nya elever och visar vid 
höstterminens ansökningar ett fortsatt starkt 
intresse.   

I slutet av maj genomfördes 
kulturskolefestivalen inför en fysisk publik.  

Från och med hösten 2022 erbjuder 
kulturskolan en termins avgiftsfri undervisning 
för årskurs tre med syfte att öka kulturskolans 
tillgänglighet och målgrupp genom att erbjuda 
en kostnadsfri prova på termin.  

Kompetensutveckling för att stärka arbetet 
kring psykisk hälsa där en av danslärarna gått 
en instruktörsutbildning i konceptet Dans för 
hälsa.  

Från och med höstterminen har verksamheten 
startat upp en kammarensemble för etablerade 
elever. 

Ett nyetablerat samarbete mellan 
kulturskolans gitarrundervisning och ett av 
kommunens äldreboende är planerat att starta 
i slutet av september.  

 



Biblioteken 
Under våren har biblioteket konverterat hela 
bokbeståndet till RFID-teknik och installerat 
nya självserviceautomater som använder 
tekniken. Detta möjliggjordes av ett bidrag på 
400 tkr från Kulturrådet/Stärkta bibliotek. För 
samma bidrag köptes även nya talboksspelare 
till de äldre låntagarna in för ca 50 tkr. 
Verksamheten har även arbetat med ett 
projekt med att öka tillgängligheten i 
biblioteksrummet på Trosa stadsbibliotek, även 
det med bidrag från Kulturrådet. 

Upphandling av nytt biblioteksdatasystem och 
webblösning som bedöms kunna tas i bruk 
under 2023. (bidrag på 390 tkr från 
Kulturrådet/Stärkta bibliotek). 

Verksamheten har ingått ett avtal med Region 
Sörmland om att bli VR-bibliotek, vilket 
innebär att de fått låna VR-utrustning som kan 
lånas ut till exempelvis skolklasser men som 
även biblioteksbesökare kommer att kunna 
prova på. 

Biblioteksplanen ska följas upp och utvärderas 
under hösten 2022 och ny plan ska antas 
2023.  

Fritidsgårdarna  
Under sommaren har verksamheten erbjudit 
10 olika aktiviteter för ungdomar samt 1 
stående aktivitet varje måndag hela 
sommaren. Under juni och juli hade 
fritidsgårdarna ganska få besökare och det är 
en trend som höll i sig från våren. Detta är en 
direkt effekt av pandemin då verksamheten 
inte kunnat bygga relationer med de i åk 7-8 
på samma sätt som tidigare.   

Verksamheten har även arbetat med frågan 
om motorburen ungdom och pratat med olika 
aktörer i kommunen. Det har dock inte hittats 
en lämplig lokal men arbetet fortsätter med att 
titta på olika lösningar. 

Kontakt har tagits med Trosa Församling för 
att se om det finns områden där 
verksamheterna kan samverka. Fortsatt dialog 
under hösten tillsammans med socialtjänstens 
fältare och polis. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Ett flertal satsningar kommer att genomföras 
under kommande mandatperiod som kommer 
att bidra till Kultur och fritids verksamheter. 
Bland annat kommer Lånestahallen att 
renoveras och satsning på ridsporten och 
Trosa ridskola genomföras. 
 

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA 
PRIVATA UTFÖRARE 
APelago AB:  
Trosa camping & havsbad 
Trosa gästhamn 
Kråmö  

Be Fair: 
Badhuset Safiren 

 



Kultur- och fritidsnämnden 2022

Mål Målprecisering
Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Medborgarnas behov och önskemål

1.

Medborgarna ska vara nöjda 
med möjligheterna till att 
kunna utöva fritidsintressen 
t.ex sport, kultur, friluftsliv,
föreningsliv

Trosa ska tillhöra de 
15 bästa av de 
kommuner som SCB 
jämför Trosa med     

plats 5
Medborgarun-
dersökningen 
/indextal

” Pendlingskommun 
nära större stad”     
2019:  plats 5 (index 
62)     
2017: plats 7     
(index 60)

Kärnverksamheter

2. 
Samverkan inom Trosa 
kommun fungerar bra 
avseende barn och 
unga 

90 % av interna 
samverkansparter ska 
tycka att samverkan 
med Kultur och fritid 
fungerar bra eller 
mycket bra

100% Egen enkät,
skala 1-4

Ny enkät genomförs 
hösten 2022.     
2021 har 100 % 
angivit bra eller 
mycket bra     

3.

Samverkan inom Trosa 
kommun fungerar bra 
avseende verksamheter för 
övriga ( soc, äldre, LSS)

90 % av interna 
samverkansparter ska 
tycka att samverkan 
med Kultur och fritid 
fungerar bra eller 
mycket bra

100% Egen enkät,
skala 1-4

Ny enkät genomförs 
hösten-22 .     
2021 har 100 % 
angivit bra eller 
mycket bra     

Hållbarhet, hälsa, miljö

4. Barn och unga ska vara
fysiskt aktiva på sin fritid

60 % av de som går i 
åk 7 och 9 , tränar 
minst 30 min , 3 
ggr/vecka på sin fritid

50%

Enkäten Liv och 
Hälsa Ung 
Sörmland , 
genomförs 2017, 
2020, 2023

2020:50% tränar 
minst 3 ggr/vecka, 
30 min/tillfälle     
2017: 55 %

Engagemang

5. Hållbart medarbetar
engagemang, HME

Kultur- och fritids 
verksamheter ska ha 
ett index om minst 85

84%

Årlig enkät med 
frågor som tagits 
fram av RKA och 
SKR/ Index

2022 : genomförs i 
höst     
2021: index 84     
2020 : index 87
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Förlängd giltighetstid för Regler för föreningsbidrag 2020-
2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium till referensgrupp för 
framtida revideringar av Regler för föreningsbidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Regler för föreningsbidrag 2020-2022 fortsätter att gälla till dess att en reviderad 
version har antagits av kommunfullmäktige. 
 
Ärendet 
Trosa kommun uppdaterade Reglerna för föreningsbidrag 2019 och regelverket har 
varit gällande under perioden 2020–2022. Då giltighetstiden för regelverket är på 
väg att upphöra behöver därför dokumentet ses över och revideras utifrån 
eventuella nya behov hos föreningar och bidragsgivare. Det har dock bedömts 
rimligt att invänta valresultaten från 2022 års val till riksdag, region och kommun, 
innan detta arbete kunnat påbörjas. För att undvika att hamna i samma situation 
igen efter nästa val 2026 föreslås det reviderade dokumentet ha en giltighetstid 
t.o.m. 2027. 
 
Kontoret föreslår att arbetet med revideringen inleds under hösten 2022. På grund 
av den rådande samhällssituationen, där krislägen av olika slag i tät följd har avlöst 
varandra under flera år, bedöms det motiverat att låta arbetsprocessen med 
utvärdering av nuvarande regler och eventuella förslag på revideringar få ta sin tid 
och inte stressas fram. 
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Syfte och mål med bidragsgivningen i Trosa kommun 

Syfte 
Trosa kommuns stöd till föreningslivet tar avstamp i Fastlagd kurs för Trosa 
kommun, med målsättningen att verka för ett ökat samarbete med föreningslivet 
och andra ideella organisationer.  
 
Bidragsgivningen ska vara ett stöd till föreningslivet i Trosa kommun, där 
föreningarna har en demokratisk, opolitisk, sekulär och ideell verksamhet som 
skapar meningsfull och innehållsrik fritid samt förutsättningar för en god folkhälsa. 
 
Mål 

1. Föreningslivet erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter i hela Trosa 
kommun, 

2. Föreningslivet främjar barns och ungas deltagande i kultur- och fritidslivet, 
3. Föreningslivet främjar samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, 

entreprenörer och Trosa kommuns olika verksamheter, 
4. Föreningslivet främjar integration, jämställdhet och tillgänglighet för alla 

kommunens invånare, 
5. Föreningslivet bidrar till en aktiv livsstil och motverkar missbruk i alla dess 

former. 
 
Trosa kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att 
bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: kontantbidrag, t.ex. 
aktivitetsbidrag, driftbidrag, ledarutbildningsbidrag, arrangemangsbidrag och 
startbidrag, och subventionerade lokalkostnader. Anläggningar som kommunen 
har huvudansvaret för och som hyrs ut per timme subventioneras med lägre 
timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med kontantstöd. 
 
Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och 
meddelas föreningen, om inget annat framgår av bidragsreglerna. 
 
Bidragsreglerna utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov inför varje ny 
mandatperiod, minst vart fjärde år. 
 
Bidragsberättigande 
En förening som vill ansöka om bidragsberättigande ska uppfylla följande kriterier: 

• Ha en demokratiskt vald styrelse och årliga styrelsemöten, 
• Vara partipolitiskt och religiöst obunden, 
• Vara öppen för alla som vill vara medlemmar, 
• Ha regelbundna öppna sammankomster, 
• Ta ut medlemsavgift, 
• Ha organisationsnummer och bank-/postgiro eller ha pågående ansökan hos 

Skatteverket och bank. 
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Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:  

• Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling, 
sexuellt ofredande, och användande av alkohol, narkotika, 
dopningspreparat, tobak, m.m. (ANDT), 

• Rutinmässigt kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för 
idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med 
barn, 

• På begäran kunna redogöra för sina rutiner för detta arbete. 
 
Ansöka om bidragsberättigande 
Att vara bidragsberättigad förening innebär att föreningen har rätt att ansöka om 
bidrag i enlighet med Trosa kommuns regler för föreningsbidrag, samt att hyra 
kommunala lokaler till föreningstaxa. 
 
Beslut om bidragsberättigande fattas i kultur- och fritidsnämnden. För att ansöka 
om bidragsberättigande ska föreningen registrera sig i Trosa kommuns 
föreningsregister. OBS: kontrollera att föreningen inte redan finns registrerad. I så 
fall, kontakta kultur- och föreningschefen. Ansökan behandlas i närmast kommande 
nämndsammanträde, under förutsättning att ärendet inkommit i tid för 
ärendeberedning. 
 
Till ansökan ska bifogas: 

• Information som styrker att samtliga ovannämnda kriterier för 
bidragsberättigande uppfylls 

• Verksamhetsplan som beskriver det kommande årets verksamhet. 
 
Nystartade föreningar (ej aktiv längre tid än 12 månader) kan i samband med 
bidragsberättigande ansöka om Startbidrag, se s. 8. 
 
Bibehålla bidragsberättigande 
En förening som beviljats bidragsberättigande behåller inte detta berättigande per 
automatik. För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa: 

• Verksamhetsberättelse för föregående år 
• Reviderad årsredovisning 
• Budget för kommande år 
• Verksamhetsplan för kommande år 
• Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet 
• Medlemsantal, fördelat på ålder (0–20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män) 

 
Föreningen har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till 
förfogande på så sätt som kommunen bestämmer.  
 
Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar i 
bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad genom 
vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat intyg 
rörande organisationens medlemstal. 
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Föreningen har även skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Trosa 
kommuns föreningsregister, delta i sammankomster som initierats av Trosa 
kommun samt på begäran kunna intyga att ovan beskrivna kriterier för 
bidragsberättigande uppfylls. 
 
Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan åberopande 
handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång. 
 
Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller som av nån 
orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet. 
 
En förening som underlåter att uppfylla dessa skyldigheter kan komma att fråntas 
sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade 
dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas 
rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten 
inlämnats. 
 

Föreningskategorier 

Idrottsföreningar 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera 
idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av 
Riksidrottsförbundet. 
 
Kulturföreningar 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. 
litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar 
inom scenkonst eller musik.  
 
Sociala föreningar 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, 
hjälpa utsatta grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet 
eller jämställdhet. 
 
Pensionärsföreningar 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för 
pensionärer och aktivt främja äldres intressen.  
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Idrottsföreningar 

Följande bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin 
Idrottsföreningar.  
 
Aktivitetsbidrag 
Syfte 
Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och 
genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOK-
stöd. 

• Bidraget utgår till barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för ledare 
som är mellan 13 och 25 år. 

• Bidraget utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. 
• En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. 
• Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år. 
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter, inkl. omklädning, och omfatta 

minst tre bidragsberättigade deltagare, utöver ledare. 
• Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper 

för att erhålla flera sammankomster. 
• En deltagare får endast räknas en gång/dag. 
• Föreningen ska på begäran kunna redovisa antal sammankomster och 

deltagare. 
 
Bidragets storlek 

• Bidrag per sammankomst: 18 kronor 
• Bidrag per godkänd deltagare: 15 kronor 

 
Ledarutbildningsbidrag 
Syfte 
Ledarutbildningsbidraget är avsett att stötta föreningarnas försörjning av ledare, 
vilket ur ett större perspektiv även främjar ungas demokratiska skolning samt 
tillgången på ledarkompetens i samhället i stort.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOK-
stöd. 

• Bidrag utgår för utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja 
kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens 
möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar. 

• För att få ledarutbildningsbidrag förutsätts att kursdeltagarna efter 
utbildningen verkar inom föreningens verksamhet. 

• Sökanden ska det år då utbildningen genomförs vara minst 13 år. 
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• Vid intern utbildning i föreningens regi ska kursplan godkännas av 
fritidskontoret före genomförande. Kursplanen ska innehålla 
kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal. 

• Vid ansökan ska bevis om genomförd utbildning biläggas. 
• Bidraget söks retroaktivt, efter genomförd utbildning. 
• Bidrag utgår enbart till utbildningar som ägt rum under innevarande 

kalenderår eller senast en månad efter genomförd utbildning. 
• Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller 

motsvarande. 
• Bidrag till ledarutbildning i förening ej tillhörig Riksorganisation kan erhållas 

efter särskild prövning. 
 
Bidragets storlek 
Bidrag utgår med 75 % av föreningens faktiska nettokostnader för ledarutbildning, 
inkl. resor. 
 
  



 
TROSA KOMMUN Regler för föreningsbidrag Sida 7(13) 
KFTS-kontoret 2019-11-26 

 
 
 

Kulturföreningar 

Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin 
Kulturföreningar.  
 
Verksamhetsbidrag 
Syfte 
Verksamhetsbidraget är avsett att stötta kulturföreningarna i deras löpande 
verksamhet samt att genomföra kulturverksamhet riktad mot allmänheten. 
Bidraget är också utformat för att stimulera planerad verksamhet gentemot de av 
Trosa kommun prioriterade målgrupperna barn/unga, nyanlända och personer med 
funktionsvariation. 
 
Villkor 

• Bidraget baseras på planerad verksamhet under innevarande år. 
• Bidraget kan sökas för halvår eller helår. Redovisningsperioder för halvår är 

1/1–30/6 eller 1/7–31/12. Sista ansökningsdag för resp. redovisningsperiod 
är 31/3 och 30/9. Redovisningsperiod för helår är 1/1–31/12. Sista 
ansökningsdag för helår är 31/3. 

• Bidrag utgår för aktiviteter som äger rum i Trosa kommun. 
• Efter avslutad redovisningsperiod ska samtliga aktiviteter i 

verksamhetsplanen redovisas.  
 
Bidragets storlek 

• Bidrag per medlem: 70 kronor 
• Bidrag per öppen aktivitet för allmänheten: 1 000 kronor 
• Bidrag per aktivitet för prioriterade grupper: 2 000 kronor 
• Bidrag för konstutställningar: 400 kronor per dag 
• Bidrag utgår enligt ovanstående belopp, dock max 40 000 kr/år 

 
Kulturarrangemangsbidrag 
Syfte 
Det kommunala arrangemangsbidraget är avsett att ge ökade möjligheter för 
genomförande av offentliga arrangemang inom kommunen. 
 
Villkor 

• Aktiviteten ska äga rum i Trosa kommun och vara öppen för allmänheten. 
• Föreningen ska ha andra finansieringsmöjligheter av arrangemanget. 
• Aktiviteten ska vara av oplanerad karaktär som inte ingår i föreningens 

verksamhetsplan för innevarande år. 
• Ansökan ska innehålla kostnadskalkyl och bör vara Trosa kommun tillhanda 

två månader före genomförandet, för att garantera fullgod hantering. 
• Bidraget utbetalas efter redovisat arrangemang. Redovisning ska ske under 

innevarande år. 
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Bidragets storlek 
Bidrag utgår med max 60 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 10 
000 kronor. 
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Sociala föreningar och pensionärsföreningar 

Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin Sociala 
föreningar och pensionärsföreningar. 
 
Aktivitetsbidrag 
Syfte 
Stödet är avsett att ge ökade möjligheter för genomförande av idéer eller 
sammankomster inom kommunen som främjar integration, samverkan mellan/inom 
åldersgrupper, eller för socialt utsatta grupper.  
 
Villkor 

• Bidraget utgår till deltagare och ledare som deltar i sammankomster i 
föreningens regi. 

• En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. 
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 
• En sammankomst ska omfatta minst 3 deltagare utöver ledare. 
• Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper 

för att erhålla flera sammankomster. 
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. 

 
Bidragets storlek 

• Bidrag per sammankomst: 3 kronor 
• Bidrag per godkänd deltagare: 2,60 kronor 
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Alla föreningar 

Dessa bidrag kan sökas av samtliga bidragsberättigade föreningar oavsett 
föreningskategori. 
 
Driftbidrag för lokal och anläggning 
Syfte 
Driftbidraget syftar till att ge föreningar som verkar i egna eller andras lokaler en 
subventionerad lokal- och anläggningskostnad. 
 
Villkor 

• Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunalt ägda eller 
subventionerade anläggningar/lokaler kan söka bidraget. 

• Vid förändringar eller nyanskaffning av lokaler eller anläggningar ska 
kommunens godkännande alltid inhämtas innan bidrag kan utgå. 

• Inget kontantbidrag utgår för lokal hyrd av kommunen enligt årligen 
fastställd taxa. Taxan är subventionerad. 

• Kulturföreningar som hyr lokaler vid enstaka tillfällen i samband med t.ex. 
arrangemang eller repetitioner ansöker om bidrag för denna verksamhet i 
Verksamhetsbidrag. 

 
Bidragsberättigade löpande lokal- och anläggningskostnader 

• Hyra, amortering, ränta 
• Uppvärmning 
• Förbrukningsel 
• Försäkring 
• Sophämtning, sotning 

 
Bidragets storlek 
Idrottsföreningar 

• Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 60 % av 
föreningens faktiska nettokostnader, dock max 100 000 kr. 

• Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max 
60 % av hyreskostnaden, dock max 100 000 kr. 

 
Kulturföreningar, pensionärsföreningar och sociala föreningar 

• Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 40 % av 
föreningens faktiska nettokostnader, dock max 40 000 kr. 

• Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max 
40 % av hyreskostnaden, dock max 40 000 kr. 
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Startbidrag 
Varje nystartad förening som godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och 
fritidsnämnden beviljas ett startbidrag om 3 000 kr för det första verksamhetsåret. 
Bidraget betalas ut i samband med godkännandet av bidragsberättigande. 
 
Med nystartad förening avses förening som har varit verksam i max 12 månader. 
 
Stöd för utvecklingsprojekt och särskilda insatser 
Syfte 
Föreningar som vill genomföra ett längre och/eller mer fördjupat projekt kan söka 
stöd för genomförandet hos Trosa kommun. Det kan t.ex. handla om att testa en ny 
verksamhetsgren, genomföra en riktad satsning mot en särskild målgrupp eller 
lokalanpassning.  
 
Villkor 
Bidrag för utvecklingsprojekt är sökbart för: 

• Kulturföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar som uppfyller 
kravet för bidragsberättigande och inte är vinstdrivande, 

• Idrottsföreningar som uppfyller kravet för Aktivitetsbidrag Idrott och inte är 
vinstdrivande. 

 
Bidrag för lokalanpassning är sökbart för föreningar som dessutom uppfyller 
följande krav: 

• Föreningen äger sin egen lokal/anläggning eller hyr icke kommunalt ägd 
eller subventionerade anläggning/lokal och har förstahandskontrakt, 

• Idrottsförening som för föregående verksamhetsår har redovisat minst 50 
bidragsberättigade aktivitetstillfällen. 

 
Kontoret tar vid bedömning av bidraget ställning till huruvida följande kriterier 
uppfylls: 

• Verksamhet för prioriterade grupper (barn/unga, nyanlända, personer med 
funktionsvariation), 

• Verksamhet med ett uttalat folkhälsoperspektiv, 
• Verksamhet som medför ökad samverkan mellan olika aktörer, t.ex. 

föreningsliv, kommunala verksamheter, företagare, m.m., 
• Verksamhet där målgruppen ges plats och röst i planering och 

genomförande, 
• Projektets budget innehåller minst två leverantörsofferter och tidplan. 

 
Stöd utgår inte för projekt som kan likställas med underhållsarbete eller ordinarie 
föreningsverksamhet. Projektet ska efter genomförande redovisas till kontoret. 
 
Bidragets storlek 
Bidrag utgår med max ett prisbasbelopp per projekt.  
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Stöd till studieförbund och regionala organisationer 

Hit räknas organisationen Sörmlandsidrotten samt studieförbunden genom 
Länsbildningsförbundet Sörmland. 
 
Sörmlandsidrotten 
Stödet till Sörmlandsidrotten baseras på en tvåårig överenskommelse som förnyas 
löpande. I överenskommelsen framgår vilket uppdrag Sörmlandsidrotten har 
gentemot Trosa kommun och de idrottsföreningar som är verksamma i kommunen, 
samt det aktuella bidragsbeloppet. 
 
Länsbildningsförbundet Sörmland 
Kommunens syfte med sitt stöd till studieförbunden ansluter till statens fyra syften 
med sitt stöd till folkbildningen: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, 
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 
Kommunen anslår årligen medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i 
kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. Anslaget 
baseras på de verksamhetsvillkor som Folkbildningsrådet beskriver i ”Statsbidrag 
till studieförbund - Villkor och kriterier, diarienummer 352,2018,092”. 
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Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
 
Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag 1 på konstverkets placering i 

Scenparken, och dess huvudsakliga inriktning. 
2. Kultur- och föreningschef får i uppdrag att upphandla konst för Scenparken. 
 
Ärendet 
Investeringsmedel är avsatt för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö, KF juni 
2021, enligt Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun. 
Budgeten är fördelad på tre konstnärliga utsmyckningar på olika platser i Trosa 
kommun: Skärlagskolans skolgård (Balansorganet), nya idrottshallen 
(fasadkonstverk) och Scenparken i Vagnhärad. Medel till inköp av konstnärlig 
utsmyckning i Scenparken har avsatts enligt beslut i KFN 2021-10-14 (KFN 
2021/83).  
 
Scenparken i Vagnhärad kommer att iordningställas och konstnärlig gestaltning 
kommer att bli en viktig del av upplevelsen i parken . Kontoret har i samverkan 
med konsultfirman WSP Sverige AB identifierat två lämpliga platser i Scenparken 
där konst förhöjer upplevelsen av anläggningen. Konstverket bör kunna ses som en 
attraktion i sig, samtidigt som det ska bidra till att hålla samman parkens 
rumsligheter.  
 
Placerad vid parkens östra entré (förslag nr 1) ger konstverket ett direkt uttryck när 
man anländer till parken, och kan även bidra till att locka in besökare. Om placerad 
vid sittytan norr om perennplanteringen (förslag nr 2) kan konstverket förstärka de 
inplanerade sociala och aktiva ytorna och bidra till ökad vistelse. Kontoret 
rekommenderar förslag 1, då detta alternativ gör konstverket mer synligt för 
förbipasserande. 
 
Se nedanstående illustration. 
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Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
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Nomineringsperiod för Kultur- och idrottspriser 2022 

Förslag till beslut 
1. Nomineringsperioden för kultur- och idrottspriserna 2022 pågår från 17 oktober 

till och med 30 november 2022. 
2. Prisutdelningen hålls i samband med invigning av den nya idrottshallen under 

första kvartalet 2023. 
 
Ärendet 
Kultur- och Idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. 

• Kulturpriset tilldelas den person som bedöms ha utfört den 
största/viktigaste kulturgärningen i kommunen under året eller över tid. 

• Idrottspriset tilldelas den eller de personer upp till 20 år som bedöms ha 
utfört den största/viktigaste idrottsprestationen. 

• Årets lag/ledare tilldelas personer eller lag som har profilerat sig på ett 
särskilt förtjänstfullt sätt inom sin sport.  

 
För att kunna sätta fokus på årets pristagare föreslås att prisutdelning sker i 
samband med invigning av Trosas nya idrottshall, som planeras till förvåren 2023. 
Pristagarna kan dock tillkännages innan, förslagsvis på samma sätt som 2021 års 
vinnare, dvs. med digitala presentationer och filmklipp. 
 
 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
 
 
Bilagor 
Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 
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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, 
» Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris 

utdelas. 
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Riktlinjer 
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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Ansökan om bidragsberättigande: Korpen Södertälje Trosa 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningens ansökan om 
bidragsberättigande. 
 
Ärendet 
Föreningen Korpen Södertälje Trosa ansöker om att bli bidragsberättigad i Trosa 
kommun. Föreningen är redan etablerad i Södertälje men vill nu öppna en filial 
även i Trosa kommun. Man har redan startat flera aktiviteter i Trosa, som 
lunchträning på Västra hamnplan och barnvagnsträning. Man siktar även på att fylla 
behovet av en bidragsberättigad förening för vuxna allround-motionärer och 
nybörjare. 
 
Föreningen uppfyller samtliga krav på bidragsberättigande, såsom en demokratiskt 
vald styrelse, religiös och politiskt obunden verksamhet öppen för alla, 
organisationsnummer och plusgiro. Kontoret föreslår därför att föreningens ansökan 
godkänns. 
 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
 
 
Bilagor 
1. Grunduppgifter förening (grunduppgifter, ekonomiska uppgifter, styrelse) 
2. Stadgar Korpen 
3. Förenklat årsbokslut BR-räkning 2021 
4. Verksamhetsberättelse 2021 + 2022 
 
 
Beslut till 
Korpen Södertälje Trosa 
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen
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Normalstadgar för

den ideella korpföreningen

(Korpen Södertälje

Bildad i anuari 1948 med säte i Södertälje

Organisationsnummer 815600-2555

Det ska vara enkelt att vara med i Korpen.
Inga konstigheter, helt enkelt. Men så finns ju det här med stadgar**. Stadgarna är de
regler vi ska följa som förening. De är skrivna på ett rätt knastertorrt språk, lite som  
det finstilta och juridiskt bindande då vi nästan varje dag klickar ”Godkänn” på datorn.  
Och handen på hjärtat – det är inte många av oss som läser ”Användarvillkoren” när vi  
godkänner en uppdatering av en programvara eller användarvillkoren i Facebook.

För ett ovant öga kan stadgarna kännas som en textmassa som är hopplös att traggla sig  
igenom. Men det är en viktig textmassa för oss i Korpen. Här finns allt som bland annat  
förklarar varför vi finns, våra rättigheter och skyldigheter samt den demokratiska upp-
byggnaden av Korpens verksamhet.

Det är ju lite olika förutsättningar för de ideella föreningarna inom Korpen, med varie-
rande storlek, omfattning och typ av verksamhet. Därför kan det bli nödvändigt med  
anpassningar i stadgarna. I så fall måste anpassningarna godkännas av Korpen Svenska  
Motionsidrottsförbundet. För att den lokala föreningen ska kunna betraktas som en juri-
disk person måste de här uppgifterna finnas med:
• den lokala föreningens namn
• ändamål och verksamhetsområde
• medlemskap
• föreningens organisation och dess beslutsmässighet
• årsmöten – tid, kallelse och representation samt dagordning
• regler för stadgeändring och föreningens upplösning.

Här får du nu en mer vardaglig förklaring av vad våra stadgar innebär.  
Det finstilta, alltså själva stadgarna hittar du i de gröna rutorna.

* Organisationsnummer – på samma sätt som vi människor har  
personnummer har varje företag, organisation med flera ett  
organisationsnummer för att identifiera sig.

** Stadgar – för att kunna bilda exempelvis en ekonomisk förening,  
ideell förening eller stiftelse krävs det stadgar, alltså interna regler.
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* Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person.  
För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.

** Värdegrund – som det låter handlar det om själva grunden för våra  
värderingar, en kompass för hur vi ska agera etiskt i vår organisation.

§
Kapitel 1  
Ändamål

1§ Korpen utvecklar, organiserar och  
sprider arbetsplatsanknuten idrott, häl-
soinriktad motionsidrott och rekreation.  
Korpens verksamhet bedrivs främst i  
anslutning till arbetsplatser, bostads-
områden och i andra sammanslutningar  
(korporationer*). Korpen organiserar  
såväl individer som grupper.

2§ Korpen ska aktivt verka för en  
idrott fri från droger och doping.

Kapitel 2  
Verksamhetsidé och värdegrund**

1§ Korpens verksamhetsidé är: Korpen  
gör det enkelt för människor att
motionera och ha kul tillsammans.

2§ Korpens värdegrund är: glädje,  
gemenskap och alla är välkomna.

Kapitel 3
Korpens beslutande organisation
Vem är det som har rätt att fatta beslut inom din korp-
förening? Svaret är årsmötet, ett extra årsmöte och  
styrelsen.

Lite längre ner kan du läsa mer om vad våra stadgar  
säger om årsmöten (kapitel 13) och styrelsen (kapitel  
16).

§
Kapitel 3  

Beslutande organisation

1 § Korpföreningens beslutande organ  
är årsmötet, extra årsmöte och styrel-
sen.

Kapitel 1 och 2  
Ändamål,
verksamhetsidé och värdegrund
Varför finns vi? Vad gör vi? Vad vill vi? Hur når vi  
dit? Gör vi det vi har sagt vi ska göra? I stadgar-
na beskriver vi Korpens ändamål, verksamhetsidé
och värdegrund. De ska vara så tydliga som möjligt  
och beskriva verksamheten – därför finns Korpen.  
Korpens verksamhetsidé är att det ska vara enkelt  
för människor att motionera och ha kul tillsammans
och  i Korpen möts du av glädje, gemenskap och 
alla är
välkomna.

§
Kapitel 4  

Tillhörighet

1 § Korpföreningen är medlem i Kor-
pen Svenska Motionsidrottsförbundet  
och därigenom ansluten till Riksidrotts-
förbundet. Föreningen tillhör specialdi-
striktsförbundet inom det geografiska  
område där den är verksam.

Korpföreningen är skyldig att följa  
ovan nämnda medlemsorganisationers  
stadgar, tävlingsregler och beslut samt
att ställa korpföreningens handlingar till  
förfogande för dessa.
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Kapitel 4  
Tillhörighet
Tillhörighet handlar helt enkelt om vad Korpen och  
din förening är anslutet till. Jo, föreningen är en del  
av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och  
Riksidrottsförbundet vilkas stadgar och beslut före-
ningen måste följa. Din förening tillhör även det  
specialdistriktsförbund som finns inom det geo-
grafiska området där ni är verksamma.
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Kapitel 5
Korpens medlemmar
Det här kapitlet beskriver vilka medlemmar som  
finns inom korpföreningen och vilka rättigheter och  
skyldigheter medlemmarna har.

Det är du som tillsammans med de andra medlem-
marna formar korpföreningen och det är ni som  
tillsammans utgör föreningen. Utan medlemmar  
ingen förening, så enkelt är det.

Men för att räknas som medlem måste du betala  
medlemsavgiften. Förutom att du då har rätt att delta  
i verksamheten har du också rätt att delta i beslut som  
rör korpföreningen. Som medlem kan du delta i en  
annan korpförenings verksamhet utan att du behöver  
betala ny medlemsavgift. Där emot kan du behöva  
betala en aktivitetsavgift. Du kan alltså träna med  
Korpen när du är på besök på en annan ort.

Som medlem måste du så klart följa föreningens  
stadgar och beslut.

§
Kapitel 5  

Korpföreningens medlemmar

1§ Korpföreningen består av de fy-
siska personer som har upptagits som  
medlemmar i korpföreningen.

2§ Medlemskap beviljas av styrelsen  
eller den som styrelsen utser. Ansökan  
om medlemskap får avslås av styrelsen  
endast om det kan antas att vederbö-
rande kommer att motarbeta korpför-
eningens ändamål eller intressen.

3§ För att delta i Korpens aktiviteter  
krävs ett personligt medlemskap. Detta  
berör dock ej öppna arrangemang.

4§ Medlem som ej har giltigt 
medlemskap anses ha begärt sitt 
utträde ur föreningen. 

5§ Medlem kan uteslutas ur korp-
föreningen om denne har försummat  
att betala korpföreningens beslutade  
avgifter, motarbetat korpförening-
ens verksamhet eller ändamål eller  
på annat sätt uppenbarligen skadat  
korpföreningens intressen. Beslut om
uteslutning ska fattas av korpförening-
ens styrelse. Innan slutligt beslut fattas  
ska medlemmen inom minst 15 dagar  
ges tillfälle att yttra sig. I beslutet om  
uteslutning ska skälen redovisas samt  
anges vad som gäller för överklagan-
de. Beslutet ska tillställas den berörde  
inom tre dagar och får överklagas inom  
tre veckor.

6 § Medlem har rätt:
• att delta i korpföreningens idrottsliga  
verksamhet.
• att delta i beslut om korpföreningens  
verksamhet.
• att få information om korpföreningens  
angelägenheter.
• att mot en eventuellt förekommande  
aktivitetsavgift delta i annan korpfören-
ings verksamhet utan att betala en ny  
medlemsavgift.

Medlem har skyldighet:
• att följa stadgar och beslut.
• att erlägga medlemsavgift.
• att godkänna att korpföreningen  
registrerar, behandlar och publicerar  
medlemmens personuppgifter i enlighet  
med personuppgiftslagen och på det  
sätt som föreningen beslutar om i sin  
verksamhet.
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 7  
Medlemmar i
andra korpföreningar
Som medlem i en korpförening har du rätt att delta i  
en annan korpförenings verksamhet utan att behöva  
betala ny medlemsavgift. Däremot kan du behöva  
betala en aktivitetsavgift till den andra föreningen.

§
Kapitel 7

Medlem i annan korpförening
1 § Föreningen ska erbjuda medlem-
mar i en annan korpförening att mot  
en eventuell aktivitetsavgift delta i
föreningens verksamhet utan att betala  
en ny medlemsavgift.

Kapitel 6  
Medlemsavgifter
Vem bestämmer storleken på medlemsavgiften för
den ideella föreningen inom Korpen? Det gör års-
mötet. Kort och gott.

§
Kapitel 6  

Medlemsavgift

1 § Medlemsavgiftens storlek beslutas  
på årsmötet

Kapitel 8  
Sammansättning
av styrelse med mera
Det är viktigt med en förening som tänker stort,  
kreativt och leds på ett proffsigt sätt. Det får vi  
genom smart sammansatta styrelser, valberedningar  
och kommittéer. Om vi bara ser till att vara allsidiga,  
representativa och jobba för människors lika värde  
så har vi kommit långt i vårt arbete.

§
Kapitel 8  

Sammansättning
av styrelse med mera

1§ Korpföreningen ska verka för att  
styrelse, valberedning, kommittéer och  
andra organ får en allsidig och represen-
tativ sammansättning.

2§ Korpföreningen ska verka för  
människors lika värde och motverka alla  
former av diskriminering.

3§ Endast den som är medlem i  
korpföreningen är valbar till förtroende-
uppdrag. Anställd inom korpföreningen  
får inte väljas till ledamot av styrelsen,  
valberedningen eller till revisor i korp-
föreningen.
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 9  
Firmateckning
I ett företag eller organisation finns det alltid någon  
eller några som har rätt att skriva under något som  
är rättsligt bindande. Det kallas att vara firmateck-
nare*. Här handlar det om vem det är i korpförening-
en och i våra stadgar står det att det är styrelsen eller  
de personer som styrelsen har bestämt som ska vara  
firmatecknare.

§
Kapitel 9  

Firmateckning

1 § Korpföreningens firma tecknas av
styrelsen eller av den eller de personer
som styrelsen beslutar.

* Firmatecknare – det är den eller de personer som har rätt att skriva under  
i företagets eller organisationens namn med rättslig bindande verkan.

Kapitel 10
Verksamhets- och räkenskapsår
Det kommer in pengar och det går ut pengar inom  
Korpen, och allt ska bokföras. När det så kallade  
verksamhets- och räkenskapsåret är över görs bokslut  
och årsredovisning för att sammanfatta vår verksam-
het och det ekonomiska läget. För Korpen startar  
verksamhets- och räkenskapsåret den 1 januari och  
slutar den 31 december.

§
Kapitel 10  

Verksamhets- och räkenskapsår

1 § Korpföreningens verksamhets-
och räkenskapsår är 1 januari till 31
december.

Kapitel 11  
Stadgar
Trots att många inom din korpförening läser våra  
stadgar med noggranna och kritiska ögon kan det bli  
fel. Då finns det möjlighet att göra en förändring och  
frågan tas upp på nästkommande årsmöte. För att  
förändringen ska kunna göras måste minst två tredje-
delar på årsmötet rösta för förändringen. Är det extra  
bråttom kan styrelsen avgöra om förändringen ska gå  
igenom. De ändringar och tillägg som beslutas ska i  
slutänden godkännas av Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet.

§
Kapitel 11  
Stadgar

1§ Korpförening ska anta stadgar  
som är förenliga med Korpen Svenska  
Motionsidrottsförbundets normalstad-
gar för korpföreningar.

2§ Uppstår tvekan om den riktiga  
tolkningen av dessa stadgar eller  
uppkommer en situation, som inte är  
förutsedd i stadgarna, ska frågan tas  
upp på nästa årsmöte. I brådskande fall  
får frågan avgöras av styrelsen.

3§ För ändring av stadgarna krävs  
beslut av årsmöte med minst två  
tredjedelar av antalet avgivna röster.  
Ändring eller tillägg ska godkännas  
av Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet.
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 12
Upplösning av korpföreningen
Kan en korpförening upphöra att existera och läggas  
ned? Jodå, men då krävs det ett beslut av årsmötet och  
att minst två tredjedelar av de som har rösträtt röstar  
för en upplösning. Alla korpföreningens tillgångar
ska då användas till ett korpfrämjande ändamål som  
årsmötet beslutar.

§
Kapitel 12  

Upplösning av korpföreningen

1§ För upplösning av korpföreningen
krävs beslut av årsmöte med minst två
tredjedelar av antalet avgivna röster.

2§ I beslut om upplösning av korp-
föreningen ska anges dels att korpför-
eningens tillgångar ska användas till  
bestämt korpfrämjande ändamål, dels  
var den upplösta föreningens handling-
ar med mera ska arkiveras.

3§ Beslutet, styrelsens protokoll  och 
årsmötesprotokoll i ärendet, samt  
revisionsberättelse jämte balans- och  
resultaträkningar ska utan dröjsmål  
skickas till Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet.

Kapitel 13  
Årsmötet
Årsmötet är den viktigaste mötesplatsen i föreningen  
och där fattas de beslut som gäller till nästa årsmöte.  
Det är en mötesplats där vi kan mötas i sann demo-
kratisk anda. Men vem kommer kunna ta plats för att  
vara med och rösta? Jo, alla medlemmar har en röst  
på årsmötet så du kan ta en plats liksom din korpen-
kompis.

Alla viktiga handlingar som är intressanta för dig som  
medlem ska finnas tillgängliga senaste sju dagar före  
årsmötet. Du och alla andra medlemmar och även  
styrelsen kan lämna förslag som ska behandlas på  
årsmötet. Alla förslag ska lämnas senast 15 dagar före  
årsmötet.

Om du aldrig varit på ett årsmöte så kommer du  
vid ett beslut höra församlingen utbrista i ett JAnär  
det är dags för beslut. Det kallas acklamation* eller  
bifallsrop. På korpföreningens årsmöte vinner de  
förslag som får flest röster.

§
Kapitel 13  
Årsmötet

1 § Årsmötet, som är korpföreningens  
högsta beslutande organ, hålls före ut-
gången av mars månad, på tid och plats  
som styrelsen fastställer.

Medlemmarna ska kallas till årsmötet  
senast 30 dagar före mötet. Har förslag  
väckts om stadgeändring, nedläggning,  
sammanslagning av föreningen med  
annan förening eller annan fråga av  
väsentlig betydelse för korpföreningen  
eller dess medlemmar ska detta anges  
i kallelsen.

Föredragningslista, verksamhets- och  
förvaltningsberättelser, revisorernas  
berättelser, verksamhetsplan med  
budget, styrelsens förslag och inkomna  
motioner med styrelsens yttranden ska  
finnas tillgängliga för medlemmarna  
senast sju dagar före årsmötet.
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2§ Såväl medlem som styrelsen får  
lämna förslag att behandlas av års-
mötet. Förslag från medlem ska vara  
styrelsen tillhanda senast 15 dagar före  
årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet  
avge skriftligt yttrande över förslaget.

3§ Medlem som har betalat medlems-
avgiften har rösträtt på mötet. Röst-
rätten är personlig och får inte utövas  
genom ombud med fullmakt.

4§ Årsmötet är beslutsmässigt med
det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande på mötet.

Fortsättning nästa sida


* Acklamation – är latin för bifallsrop och används vid möten där deltagarna  
ropar Ja!. På Korpens förbundsmöte används acklamation vid omröstningen.



Normalstadgar för den ideella korpföreningen

§
Kapitel 13  
Årsmötet

5§ Alla frågor avgörs genom enkel  
majoritet och öppen omröstning. Beslut  
fattas med bifallsrop (acklamation)  
eller, om så begärs, efter omröstning  
(votering). Omröstning sker öppet. Om  
röstberättigad medlem begär det ska  
personval ske slutet.

Vid omröstning, som inte avser val, ska  
vid lika röstetal gälla det förslag som  
biträds av ordföranden om denna är  
röstberättigad. Om ordföranden inte är  
röstberättigad avgör lotten. Vid person-
val ska i händelse av lika röstetal alltid  
lotten avgöra.

6§ Vid årsmötet ska alltid följande  
ärenden behandlas:
• fråga om mötet har utlysts på rätt  
sätt.
• verksamhetsberättelse och den  
ekonomiska berättelsen.
• revisorernas berättelse.
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• val av ordförande, medlemmar i  
styrelsen, revisorer och valberedning.
• inkomna motioner.
• fastställande av verksamhetsplan  
och budget.
• fastställande av medlemsavgift.
I beslut om ansvarsfrihet får styrel-
sens ledamöter inte delta. Beslut får  
bara fattas i fråga som finns med i  
den utsända dagordningen.

7 § Styrelsen kan kalla till extra  
årsmöte.

Extra årsmöte ska genomföras när  
minst en tiondel av föreningens röstbe-
rättigade medlemmar eller en revisor  
begär det. Sådan framställning ska  
vara skriftlig och innehålla skälen för  
begäran. Vid extra årsmöte får endast  
det som föranlett mötet upptas till  
behandling.

Underlåter styrelsen att inom 15 dagar  
utfärda föreskriven kallelse får den som  
gjort framställningen utfärda kallelse i  
enlighet med föregående stycke.

8
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 14  
Valberedningen
Valberedningen är en viktig del i arbetet med att leta  
upp och lyfta fram korpare som vill påverka, driva på  
och göra Korpen rätt i tiden. Det gör de genom en  
dialog med föreningens medlemmar. Därefter ger  
valberedningen förslag på kandidater till styrelsen  
och revisorer.

I stadgarna finns uppgifter om hur många som ska  
väljas till valberedningen samt valberedningens  
beslutsmässighet, alltså det minsta antalet ledamöter  
som måste vara närvarande för att beslut ska kunna  
fattas.

Det finns också uppgifter om när valberedningen ska
meddela namnen på de som tackat nej till omval och
när de senast ska ge medlemmar med rösträtt sitt för-
slag på nästkommande års styrelse.

§
Kapitel 14  

Valberedningen

1§ Valberedningen ska ha en sådan  
sammansättning att jämn fördelning  
mellan kvinnor och män uppnås samt ha  
representation av olika åldersgrupper.

2§ Valberedningen sammanträder när  
ordföranden eller minst halva antalet  
ledamöter så bestämmer.

3§ Valberedningen ska senast trettio  
dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas  
mandattid utgår vid årsmötet om de vill  
kandidera för nästa mandatperiod.

4§ Senast sju dagar före årsmötet  ska 
valberedningen meddela röstberät-
tigade medlemmar sitt förslag.

5§ Valberedningens ledamöter avger  
tysthetslöfte.

Kapitel 15  
Revisorer
För att hålla koll så att inga ekonomiska tokigheter  
görs utses revisorer. I deras uppdrag ingår att granska  
föreningens ekonomi och verksamhet. Revisorerna  
har rätt att granska och ta del av räkenskaper, verk-
samhet och förvaltning. Senast 30 dagar före korpför-
eningens årsmöte ska de få ta del av handlingar och  
bokslut   och senast 15 dagar före årsmötet lämnar
de en så kallad revisionsberättelse som finns med i  
årsmöteshandlingarna.

§
Kapitel 15  
Revisorer

1§ Revisorerna har rätt att fortlöpan-
de ta del av korpföreningens räkenska-
per, årsmötes- och styrelseprotokoll  
samt övriga handlingar.

2§ Revisorerna ska ha tillgång till  
korpföreningens handlingar och bokslut  
senast trettio dagar före årsmötet.

3§ Revisorerna ska granska styrel-
sens förvaltning och räkenskaper för  
det senaste verksamhets- och räken-
skapsåret samt till styrelsen överlämna  
revisionsberättelse senast 15 dagar  
före årsmötet.
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 16  
Styrelsen
En styrelse för en korpförening – vad gör den för nå-
got egentligen? Och vilka är det som sitter i styrelsen?

Om vi börjar med vad styrelsen är. Mellan årsmötena  
är det just styrelsen om leder föreningen och fattar  
beslut.

Styrelsen jobbar utifrån våra stadgar och årsmötets  
beslut. Det handlar bland annat om att se till att lyssna  
på medlemmarna, utveckla föreningen och hålla koll  
på ekonomin.

En styrelse består av en ordförande och ett antal  
personer i olika åldrar, av olika kön och med olika  
kompetenser och erfarenheter. I stadgarna står det  
hur många de ska vara och vilka de blir bestäms på  
årsmötet.

§
Kapitel 16  
Styrelsen

1§ Styrelsen består av ordförande och
det antal ledamöter som årsmötet  
bestämmer. Styrelsen ska ha en sådan  
sammansättning att jämn fördelning  
mellan kvinnor och män uppnås samt  
ha representation av olika åldersgrup-
per. Styrelsen får utse enskild person  
till adjungerad ledamot av styrelsen.  
Sådan ledamot har yttrande- och  
förslagsrätt och får utses till befattning  
inom styrelsen men har inte rösträtt.

2§ Mellan årsmötena är styrelsen  
korpföreningens beslutande organ och  
ansvarar för föreningens angelägenheter.

3§ Styrelsen ska, inom ramen för  
Riksidrottsförbundets, Korpen Svenska  
Motionsidrottsförbundets och dessa  
stadgar, svara för korpföreningens verk-
samhet enligt fastställda planer samt  
tillvarata medlemmarnas intressen.

4 § Det åligger styrelsen särskilt att:
•tillse att gällande lagar och bindande  
regler iakttas i korpföreningen.
• verkställa av årsmötet fattade beslut  
samt i övrigt leda arbetet inom korp-
föreningen.
• ansvara för och förvalta korpförening-
ens ekonomiska medel.

5 § Styrelsen sammanträder på kallel-
se av ordföranden eller då minst halva  
antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga  
ledamöter kallats och då minst hälften  
av styrelsens ledamöter är ense om  
beslutet. Vid lika röstetal har ordföran-
den utslagsröst. Röstning får inte ske  
genom ombud med fullmakt.

I brådskande fall får ordföranden be-
sluta att ärende ska avgöras genom  
skriftlig omröstning eller vid telefon-
sammanträde.

Vid sammanträde ska protokoll föras  
och justeras.

6 § Styrelsen får överlåta sin beslu-
tanderätt i enskilda ärenden till annat  
organ, enskild medlem eller anställd.  
Beslut om överlåtande av beslutande-
rätt ska alltid protokollföras.

Den som fattat beslut med stöd av be-
myndigande enligt föregående stycke  
ska fortlöpande rapportera till styrelsen.
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Normalstadgar för den ideella korpföreningen

Kapitel 17  
Sektioner
I stora korpföreningar kan det finnas sektioner för oli-
ka verksamheter. I varje sektion finns det en sektions-
styrelse som oftast väljs vid korpföreningens årsmöte.  
Det är korpföreningens styrelse som bestämmer vad  
sektionen och sektionsstyrelsen har för uppdrag och  
ekonomi.

§
Kapitel 17  
Sektioner

1§ Beslut om bildande eller nedlägg-
ning av sektion fattas av korpförening-
ens årsmöte eller extra årsmöte, som  
sammankallats för prövning av sådan  
fråga. Årsmötet får överlåta sådant  
beslut till föreningsstyrelsen.

2§ Ledningen för varje sektion utövas  
av en sektionsstyrelse bestående av  
ordföranden och det antal övriga leda-
möter som korpföreningens årsmöte  
beslutar. Sektionsstyrelse väljs årligen  
bland röstberättigade medlemmar av  
korpföreningens årsmöte eller vid möte  
med de föreningsmedlemmar som be-
driver den verksamhet vilken handhas  
av sektionen. Sektionsmötets val av  
sektionsstyrelse ska underställas korp-
föreningens styrelse för godkännande.

Korpföreningens styrelse får utse en  
av sina ledamöter att ingå i sektions-
styrelse.

Korpföreningens styrelse har rätt att  
entlediga ledamot av sektionsstyrelse.

3§ Korpföreningens styrelse faststäl-
ler de ekonomiska ramar samt övriga  
befogenheter och skyldigheter som  
sektionsstyrelse har.

Kapitel 18  
Tvist
Vad händer om det uppstår oenighet där en medlem,  
korpförening, specialdistriktsförbund eller Korpen  
Svenska Motionsidrottsförbundet är inblandad?
I våra stadgar har vi slagit fast att en sådan tvist inte  
får avgöras i en allmän domstol. Istället ska tvisten  
avgöras i en särskild nämnd som utses av Riksidrotts-
förbundets styrelse.

§
Kapitel 18  

Tvist

1 § Om en tvist uppstår där parterna  
är enskild medlem eller medlemsorga-
nisation får frågan inte väckas vid  
allmän domstol. En sådan tvist ska av-
göras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen  
(RS) fastställt reglemente för idrottens  
skiljenämnd. RS ska utse ordförande  
och/eller ledamöter i skiljenämnden.
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Förenklat årsbokslut
för 

Korpen Södertälje Motionsidrottsförening

År
2021

815600-2555



Korpen Södertälje Motionsidrottsförening
815600-2555

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 20210101-20211231

Resultaträkning 210101- 200101-
211231 201231

Intäkter
Medlemsavgifter 50 390 27 850
Gåvor och bidrag 516 848 423 676
Verksamhetsintäkter 710 661 891 620
Försäljningsintäkter 0 2
Övriga intäkter 936 466 797 909
Summa intäkter 2 214 365 2 141 057

Kostnader
Verksamhetskostnader -219 468 -167 683
Försäljningskostnader 0 -312
Övriga externa kostnader -241 034 -246 850
Personalkostnader -1 323 611 -1 298 652
Summa kostnader -1 784 113 -1 713 497

Verksamhetens över-/underskott 430 252 427 560

Finansiella kostnader 0 -6

Över-/underskott efter finansiella poster 430 252 427 554

Årets över-/underskott 430 252 427 554



Korpen Södertälje Motionsidrottsförening
815600-2555

Balansräkning 211231 201231

Tillgångar
Kundfordringar 101 626 41 436
Övriga fordringar 127 947 58 776
Finansiella placeringar 710 475 710 475
Kassa och bank 1 132 278 839 761
Summa tillgångar 2 072 326 1 650 448

Eget kapital
Balanserade överskott 1 396 701 969 147
Årets över-/underskott 430 252 427 554
Summa eget kapital 1 826 953 1 396 701

Skulder
Leverantörsskulder 4 027 2 558
Skatteskulder 14 182 15 508
Övriga skulder 227 164 235 681
Summa skulder 245 373 253 747
Summa eget kapital och skulder 2 072 326 1 650 448

Södertälje 2022-

Anette Dagsdotter Ordförande Katarina Karlqvist Viceordförande

Marie Sandström Kassör Ulf Ossiansson Styrelseledamot

Yaldez Oussie Styrelseledamot Sofie Björnberg Styrelseledamot

Gunilla Andir Styelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-

Oliver Eriksson Revisor Bernth Somerus Revisor



 

Verksamhetsberättelse  
                 2021 
 
 
Styrelsen för KORPEN- Södertälje Motionsidrottsförening får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2021. 
 
Årsmöte 
Föreningens digitala årsstämma hölls den 20 maj. Jan Larsson utsågs som ordförande för stämman. 
 
 
Föreningsstyrelse 2021 
Ordförande:                              Anette Dagsdotter 
Vice ordf:   Katarina Karlqvist 
Kassör:      Marie Sandström 
Sekreterare:  Yaldez Oussi    
Ledamöter:      Gunilla Andir 

Sofi Björnberg 
Ulf Ossiansson 

Adjungerade:   Annelie Dahlgren 
Qina Isdoor 

Revisorer:     Oliver Eriksson 
     Bernt Somreus 
Revisorssuppleant Ingela Lindh 
 
 
 
Valberedning:         Maarit Niskanen 
             Bitte Sperber 
 
 
Medlemsavgiften för år 2022 fastställdes till 150 kronor. 
              
Sammanträden 
Styrelsen har under perioden haft 8 protokollförda sammanträden.  
Arbetsgrupperna för respektive verksamheter har haft sammanträden vid behov.  
I princip alla möten 2021 har skett digitalt. 
 
 
 
 
 



Kansli 
 
Kansliet har under 2021 bestått av en verksamhetschef, en hälsopedagog och en ekonomiassistent. 
Den senaste tjänsten finansieras genom bidrag från arbetsförmedlingen. 
 
Vi utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och 
rekreation för alla åldersgrupper. Korpens verksamhet bedrivs främst i Astra Zenecas Aktiverum, 
Södertälje sjukhus. Vi organiserar såväl individer som grupper i fysisk aktivitet. Detta år har alla 
anläggningar där vi brukar ha verksamhet varit stängda pga pandemin. De verksamheter vi kunnat 
genomföra har skett utomhus förutom barnsimmet samt några vattenträningsgrupper som varit i 
Vattenhusets pool i Saltskog. 
 
 
Medlemsantalet         
Alla som deltar i lagspel och organiserad verksamhet måste vara medlemmar, det totala 
medlemsantalet var vid årets slut 350 personer. (pga. av pandemin så har medlemsantalet gått ner 
från ordinarie ca 500 men vi har bättre medlemsantal detta år) Vi har löpande medlemskap. Vi har ca 
8 000 människor som deltar i öppen verksamhet under ett år, t.ex.arrangemang och 
företagsaktiviteter, dessa aktiviteter har varit inställda 2021. 
 

Personalstyrkan på kansliet 2021 

Verksamhetschef: Annelie Dahlgren, 100 % 
Hälsopedagog: Qina Isdoor, 100 % 
Ekonomiassistent Ann Jansson, 25 %, anställning med stöd från arbetsförmedlingen 
 
Annelie och Qina har varit korttidspermitterade från januari till september, 60 % och 40 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad har vi gjort 2021 
 
Aktiv senior 
Seniorträning har varit i fokus 2021, digitala utbildningar har skett och även ett event med 
föreläsningar i Mälareparken. 
Samarbete med PRO så vi har deltagit i vissa studiecirklar 
 
Destination Södertälje 
Vi har deltagit på 2 digitala frukostmöten 
 
Företagspass 
Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter till företag såsom teambuilding, föreläsningar, 
gruppträningspass. Den verksamhet som har löpt på är utepass för Astra Zenecas personal samt ett 
antal träffar för IKAROS, mycket inställt. 
 
Idrottslyftet 
Beviljades pengar för onlineträning för ungdomar. Vi jobbade hårt för att rekrytera ungdomar enligt 
projektplanen men det var för svårt under pandemin. Skolsköterskor, Svenska kyrkan, tjejhuset var 
tilltänkta att hjälpa till med rekrytering av ungdomar. Projektet fortlöper under 2022. 
 
Inspiration 
Personal och ledare har deltagit på digitala forum för att få inspiration.  
 
Kof 
Haft kontinuerlig kontakt med Kof under pandemin 
Deltagit i Samverkansgruppens möten  
Fick erbjudande att vara ansvariga för testa på gymmet i Badparken 
Familjedagens möten har vi varit aktiva på 
CampK genomfördes med stöd av KoF 
 
Korpträffar 
Innovationsdagar - Qina deltog på detta 
Verksamhetschefsträffar- Annelie deltagit på digitala möten 
 
Livesända träningspass 
Under året har många livesända träningspass publicerats på vår instagram, gratis för alla som behövt 
motion under pandemin 
 
Länstidningen 
Två fina reportage om vår förening i LT 
Barnvagnsträning i Hölö och Mitt Everest i Ragnhildsborgsbacken 
 
Mitt Everest 
Kul utmaning att nå Mount Everest i Ragnhildsborgsbacken, många nya medlemmar hittade oss och 
nådde toppen. 
 
Mötesplats 
Efter ett antal möten och ekonomiskt stöd från Kof så genomfördes allsång med gympa på 3 av 
kommunens mötesplatser samt digital yoga för kommunens seniorer. 
 
Panterloppet 
Planerades för ett Panterlopp som fick flyttas framåt i tiden 



 
Personal styrelse och ledaraktiviteter 
Under även detta år har många digitala möten skett för att arbeta fram planer för hur vi ska överleva 
pandemin. 
 
Rikskorpen 
Haft flera digitala möten med vår Riksorganisation pga. pandemin 
Deltog på digital mötesplats 
Nytt koncept lanserades, Mitt Everest som vi också genomförde 
Personaldag i december där vi mötte andra föreningar för att prata framtid för Korpen 
 
Samarbeten 
Sörmlandsidrotten, MIG nätverket, KoF, Astra Zeneca, Aktivitets Center, PRO/SPF, Nykvarns 
gymnastikförening 
 
Skolor 
Teambuilding har genomförts på 1 skola i år 
 
Sörmlandsidrotten 
Kontinuerlig kontakt under hela året 
Uppföljning av vårt utvecklingsarbete har fortlöpt 
 
Äventyr/teambuilding 
Tre samarbetsdagar har genomförts för företag i kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                     
 
 
 
 
 
 
 



Det här har våra medlemmar gjort 2021 
 

Babysim och knattesim 
Verksamheten sker i Saltskog. I grupperna är barnen mellan 2-månader och 6 år. Tisdagar och 
onsdagar ca 6 grupper/vecka. Fortgått hela året med corona anpassningar. 
 
Camp K 
Vi arrangerade en kul träningsvecka under sommaren för ungdomar på Brunnsängs IP 
 
Enheten för arbetsrehabilitering/Aktivitets Center (Kommunen) 
Promenadgrupp och sommaraktivitet med rörelse i Mälareparken 
 
Digitalträning 
Våra medlemmar har haft tillgång till en plattform med gratis onlineträning 
 
Fotboll 
Inställt pga. restriktioner från FHM och RF 
 
Gruppträning 
I vanliga fall har vi massor olika slags träningspass för våra medlemmar, Träna grönt och Träna grönt 
60+ på Aktiverum, Astra Zeneca. Inget inomhus 2021.Ställde om till utomhusträning med 
coronaanpassningar, 4 pass/vecka. En liten del av våra medlemmar tränar ute med oss. 
 
Gym 
Stängt 2021 
 
Kringeltassen 
Planerades för event, men fick ställas in. 
 
Popupträning- 3 pass/vecka som poppar upp lite här och där har genomförts utomhus. 
 
RTP 
Vattenträning för personer med funktionsnedsättning har fortgått hela året. 
 
Stark mamma/barnvagnsträning 
Koncept för nyblivna mammor och föräldralediga pappor. Många deltagare i Hölö och Kusens Backe. 
 
Senioraktiviteter för slutna grupper 
Astra Zenecas seniorer stavgång hela året 
I Nykvarn genomfördes seniorgympa inomhus en del av 2021 
Ikoro hade ett antal träffar med rörelse  
 
Uteträning- 4 pass i veckan i Mälareparken för våra medlemmar. Sommargympa för alla kommunens 
invånare. 
 
Vattenträning 
Ingen ordinarie verksamhet under 2021. 5 grupper startades I Allaktivitetshuset och genomfördes 
under hösten. 
 
Äventyr – samarbetsaktiviteter 
Ett äventyr har genomförts för en gymnasieskola. 
 



 
SLUTORD 
 
Året 2021  
 
Pandemin florerar fortfarande för fullt. Vi har ställt in, om och gjort nytt.  
Vi har erbjudit våra medlemmar uteträning, barnsim och en utmaning att bestiga världens högsta 
berg.  
Barnvagnsträning hittas i Södertälje, Hölö.  
 
I år har förhoppningsvis Everest utmaningen utvecklats så man kan besöka flera backar i landet om 
man är ute och far. Håll utkik i våra sociala medier. Där det hela tiden fylls på med träningstips och 
adventskalender 
 
Vi finns nu också med i Södertälje appen som samlar hela kommunens utbud inom kultur, idrott och 
viktig samhällsinformation.  
 
Vi har även varit med och provat utegymmet med vikter som finns temporärt i Badparken Omnigym. 
Kanske vi kan få fler utegym i kommunen som vi kan träffas och träna kring.  
Vi har kämpat och försökt hitta lösningen för vattengymnastiken tyvärr utan framgång och än idag 
vet vi inte om och när vi kan få komma tillbaka till bassängen i Aktiverum. 
  
Nästa år hoppas vi på att hitta tillbaka till samarrangemang med andra föreningar som tex. 
Kringeltassen löp/gå tävling med hund som vi arrangerat tidigare med Södertälje lokala Kennelklubb. 
Nu ser vi fram emot att under 2022 fortsätta göra gott för knopp och kropp, hitta nya vägar till 
träning.  
Vid tangenterna, ordförande Anette Dagsdotter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



Verksamhetsplan Trosa hösten 2022 

 

Starta Pickelball en racketsport som passar ALLA 

Bedriva motionsserie i padel i Vagnhärad/Trosa  

Utomhusträning vid Västra Hamnplan 

Trosa Everest utmaningen pågår 

Senioraktiviteter planeras det för 

 

Ytterligare aktiviteter planerar vi för när vi vet att vi blir en förening i Trosa 

 

 

/Annelie Dahlgren 

Verksamhetschef  
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Kultur och fritidsnämnden 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-04 
Diarienummer 
KFN 2022/1 

  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

2022/28 1.1 Val av dataskyddsombud 2022-08-25 Lena Isoz, 
ordförande 

2022/ 4.2 Beslut om driftbidrag 
lokal/anläggning till Trosa 
Ridsällskap, 100 000 kr 

2022-08-31 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/ 4.2 Beslut om 
ledarutbildningsbidrag till 
Trosa Edanö IBK, 1 125 kr 

2022-09-08 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/ 4.2 Beslut om 
ledarutbildningsbidrag till 
Trosa-Vagnhärad 
Kampförening, 13 965 kr 

2022-09-13 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/ 4.2 Beslut om 
ledarutbildningsbidrag till 
Trosa Edanö IBK, 1 125 kr 

2022-09-15 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/9 3.5 Beslut om accepterande av 
anbudsansökan 
skissuppdrag, konstnärlig 
gestaltning ny idrottshall 

2022-09-05 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/ 4.2 Beslut om 
ledarutbildningsbidrag till 
Friskis & Svettis, 17 503 kr 

2022-09-22 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 

2022/ 4.2 Beslut om 
ledarutbildningsbidrag till 
Friskis & Svettis, 2 465 kr 

2022-10-04 Sara Fältskog 
Eldros, kultur- och 
föreningschef 
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Kanslienheten 
Emma Eklund 
Nämndsekreterare 
0156-522 50 
emma.eklund@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-04 
Diarienummer 
KFN 2022/2 

  

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsen 
- Beslut 2022-06-29, § 74. Investeringsmedel för inventarier till ny idrottshall. 
 
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 
 - Protokoll 2022-05-05. 
 
Regionfullmäktige 
- Beslut 2022-05-31, § 70/22. Kulturplan Sörmland 2023-2026. 
 
 
Emma Eklund 
Nämndsekreterare 
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