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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

§ 1 Godkännande av dagordningen  

§ 2 Revidering Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och 

idrottspriser 

KFN 2022/3 

§ 3  Idrottspriset 2021 KFN 2022/4 

§ 4 Årets lag/ledare 2021 KFN 2022/5 

§ 5 Kulturpriset 2021 KFN 2022/6 

§ 6 Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag KFN 2022/7 

§ 7 Information Kråmö  

§ 8 Kontoret informerar  

§ 9 Delegationsbeslut KFN 2022/1 

§ 10 Anmälningsärenden KFN 2022/2 
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§ 1 

 

Godkännande av dagordningen 

 

Beslut 

 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

 

2. Sammanträdet är stängt. 

 

___________ 

  

 



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-20 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 2    KFN 2022/3 

       

Revidering av riktlinjer Trosa kommuns kultur-och 

idrottspriser 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Revidera riktlinjerna för Trosa kommuns kultur- och Idrottspriser 

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. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-05 

- Förslag till reviderade riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 3    KFN 2022/4 

       

Idrottspriset 2021 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Trosagymnasterna 2021 års 

Idrottspris  

 

___________ 

 

Motivering 

Trosagymnasterna har under de senaste två åren kämpat i motvind när det gäller 

möjlighet till såväl träning som tävling. På grund av pandemirestriktionerna har de 

till största delen tränat utomhus, vilket är en utmaning för en inomhusidrott. Trots 

det ställde föreningen upp i tävlingen BG-bucklan i december 2021, och lyckades ta 

inte mindre än tre medaljer i tävlingsgrenarna Matta, Fristående och Trampet. 

Dessutom tilldelades laget tävlingens högsta totalpoäng och hamnade på första 

plats i hela tävlingen. 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-20 
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§ 4    KFN 2022/5 

       

Årets lag/ledare 2021 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Nicklas Lindberg, Trosa-Vagnhärad 

Kampförening, 2021 års pris för årets ledare. 

___________ 

 

Motivering 

 
Sju dagar i veckan andas Nicklas judo och det märks i föreningen. Han är på plats i 

dojon nästan varje dag och tar hand om alla medlemmar på ett föredömligt sätt. 

Nicklas motto är att alla kan lära sig judo oavsett ålder eller fysiska förutsättningar. 

Han finns till för alla i och omkring föreningen och lyckas alltid ta sig tid för att 

svara på frågor. Utan Nicklas skulle föreningen inte kunna erbjuda judo sex dagar i 

veckan för alla åldersgrupper. 

.    

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2021-01-20 
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§ 5    KFN 2022/6 

       

Kulturpriset 2021 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Melinda Khoo, Trosabygdens 

konstförening, årets Kulturpris 2021. 

___________ 

 

Motivering 

Melinda har en särskild plats i Trosabornas hjärtan. I sin konst gör hon det artistiskt 

högkvalitativa lättillgängligt för vana och ovana betraktare, och bidrar till att fler 

Trosabor får uppleva konst i oväntade miljöer. Hon har också suttit i styrelsen för 

KonstTriangeln i flera år, och är på flera sätt en stark resurs i det lokala kulturlivet.  

 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse med från föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-20 
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§ 6    KFN 2022/7 

       

Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag 2022 

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. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-05 

 

 

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-20 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 7      

      

Information Kråmö 

___________ 

 

 Hyreskontrakt mellan 2002-2015. 

 2015 upphandling genom tjänstekoncession (Trosa Rederi AB tog över 

driften av Kråmö). 

 2019 förtida uppsägning av tjänstekoncessionen av entreprenören. 

 2019 såg kontoret ett stort upprustningsbehov av Kråmös stugor och 

utomhusmiljö. 

 För att kunna ha drift igång till sommaren 2020 tecknades tillfälligt 

hyreskontrakt. Hyreskontraktet gäller fram till 2023-02-28. 

 Driftsförutsättningar som kontoret såg; investeringar krävdes, kontinuerlig 

bemanning behövdes, transport mellan fastland och Kråmö för att 

tillgängliggöra för andra än båtgäster. 

 Krav på entreprenör som hyreskontraktet skulle tecknas med; stabil 

organisation både ekonomiskt och organisatoriskt, engagemang, transport 

från fastlandet, kontinuerlig bemanning, skötselåtgärder av naturreservat, 

kunna starta verksamheten sommaren 2020.   

 Kontoret diskuterade med olika entreprenörer som själva tog kontakt med 

kontoret. Apelago var det företag som uppfyllde kraven från kontoret.  

 Dialog med kommunekolog avseende naturreservat. 

 Nuvarande hyresgäst har lagt ner ett stort arbete för att rusta upp Kråmö. 

 Medborgarperspektivet är viktigt, välbesökt av såväl skolklasser, turister, 

som båtgäster. 

 Driftformen tjänstekoncession är att föredra framför hyreskontrakt eller 

arrende framöver.  

 Kråmö kommer att ingå i tjänstekoncessionen Trosa gästhamn från och med 

nästa tjänstekoncessionsperiod, som upphandlas tidigast under 2025. 
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§ 8     

       

     

Information Kråmö 

___________ 

 

 

Covid-19 

 Hög sjukfrånvaro, fritidsgårdarna stängde på kvällstid under förra veckan, 

har nu öppet igen. 

 Kulturskolan har fått ställa in en del av den ordinarie undervisningen. 

 Biblioteket har haft verksamheten igång. 

 

Camping 

 Avträde och tillträde har skett.  

 Ny entreprenör har påbörjat restaurangrenoveringen.  

 Processen har gått bra  

 

Isrinken 

 19/2 invigning kl. 12.00 med uppvisning i mindre skara och efter det är det 

allmänhetens åkning. 

 Under vecka 8-11 kommer det finnas is, det kommer inte att gå att boka 

rinken under dessa veckor. 

 Vecka 44 öppnar isrinken på nytt och det kommer då att gå att boka rinken. 

 

Skidbacke 

 Trosa alpina klubb fick bidrag från allmänna arvsfonden om 4000 000 kronor 

för att restaurera backen.  

 Finns uttagsrätt för vatten från Trosaån. 

 Finns bygglov för nytt pumphus. 

 Föreningen har bland annat arbetat med matarledning för vatten till 

snökanon, bytt ut all armatur och installerat åkband. 

 Bra dialog med grannmarkägaren. 

 Klubben är medlemmar i svenska skidförbundet.  

 Klubben går i dagsläget +/- 0 

 

Cykelleder i Vitalisskogen 

 Arbetsgrupp finns för att utvärdera förslag om att utveckla cykelslingorna i 

Vitalisskogen. 

 Mountainbikelederna ska inte störa andra aktiviteter i skogen. 

 Kontoret har en budget för en del av arbetet (ska räcka till bland annat 

markarbete och skyltning) 

 Lämna ansökan till tillväxtverket innan sista januari, mer information 

kommer till nämnden senare. 

 Trosa Alpina klubb samarbetar med Weride, diskuterar att använda 

skidbacken under den snöfria tiden. 
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§ 9    KFN 2022/1 

       

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av 

delegationsbeslut: 

___________ 

 

Ärendet 

 

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 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-01-13 

 

 



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-20 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 10    KFN 2022/2 

       

Anmälningsärenden 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av anmälningsä-

renden. 

___________ 

 

Ärendet 

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 

Region Sörmland 

- Beslut 2021-10-21, § 39. Aktivitetsplan 2022 inom kulturplan Sörmland 2019-

2022 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-01-13 

 

 

 

 

 


