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§ 11 

 

Godkännande av dagordningen 

 

Beslut 

 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

 

2. Sammanträdet är stängt. 

 

___________ 
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§ 12    KFN 2022/12 

       

Miljöredovisning 2021 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen 

utav Trosa kommuns miljöledningssystem 2021. 

___________ 

 

Ärendet 

Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 

kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 

miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 

arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 

positiv miljöpåverkan. Miljöarbetet följs årligen upp och en sammanställning 

redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och 

beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur 

man arbetat med miljöfrågorna under året. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-01 

- Miljöredovisning 2021 
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§ 13    KFN 2022/11 

       

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för Kultur- och 

fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens bokslut 2021 till 

kommunstyrelsen. 

___________ 

 

Ärendet 

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott om 575 tkr. 

 

Underskottet härrör i första hand till: 

 

1. Överenskommelse om avlutande av hyresavtal Trosa Kvarn. En 

engångskostnad på 700 tkr har kostnadsförts för 2021 för den återstående 

3-åriga hyresperioden för Trosa kvarn där vi träder ur hyresavtalet i förtid. 

Avträdet innebär att hyreskostnaden totalt minskar med 1 mkr. 

2. Extra avskrivningar/utrangeringar i anläggningsregistret om 288 tkr. 

 

Om man bortser från ovan redovisade engångskostnader redovisar nämnden ett 

positivt resultat om 413 tkr. 

 

Nämnden har tilldelats medel för drift av isrink om 539 tkr för 2021 som inte 

nyttjats för ändamålet då isrinken blir klar 2022. 

 

Pandemin har inneburit stor påverkan på verksamheter. Nämnden har tilldelats 

extra medel på 200 tkr inför sommaren för att kunna erbjuda barn och unga ett 

stort utbud av kostnadsfria aktiviteter under lovperioder vilket blev mycket 

uppskattat och nyttjades av många barn och unga. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-08 

- Verksamhetsberättelse 2021 för Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-08 

- Måluppföljning 2021, 2022-03-03 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14    KFN 2022/13 

       

Redovisning av utförd internkontroll 2021 för Kultur- och 

fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utförd internkontroll 2021 

___________ 

 

Ärendet 

Internkontrollplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11. Kontroll har 

genomförts. Internkontroll är ett ständigt pågående arbete där verksamheten 

utvärderar och förbättrar utifrån de områden som identifieras. 

Pandemin har inneburit särskilda riskanalyser och åtgärder i verksamheterna 

utifrån de restriktioner som gällt. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-01 

- Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2021 
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§ 15    KFN 2022/14 

       

Internkontroll 2022 för Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2022. 

___________ 

 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt. 

Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. 

Internkontrollen avseende 2021 är genomförd. Framtagen plan bygger i huvudsak 

på genomförd riskanalys som gjorts av kontorets ledningsgrupp och dels på ett 

antal kommungemensamma kontrollmoment inom områdena. 

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att de inträffar 

och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. 

Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall 

riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-03 

- Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden 2022 
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§ 16    KFN 2022/15 

       

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 

Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2021. 

___________ 

 

Ärendet 

Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 

dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 

kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna).  

 

Tillsynen har skett under 2021 genom utskickade frågor till dataskydds-

ambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt 

analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om 

central styrning av autentisering och auktorisering. 

 

Under 2022 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet 

med: 

 Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos 

personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser. 

 Säker hantering av mobila enheter 

 Inrätta funktion för att hantera olika typer av säkerhetsincidenter 

(informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet etc.) 

 Kompetensutveckling och frigörande av resurser för att säkerställa 

nyttorealisering av investeringen i ADAudit Plus. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Nadja furuberget Skog och Martin 

Snygg, 2022-02-07 

- Rapport Efterlevnad av dataskyddsförordningen 
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§ 17    KFN 2022/16 

       

Remiss kulturplan Sörmland 2023-2026 

Beslut 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på utkastet till 

Kulturplan Sörmland 2023-2026.  

 

Synpunkter 

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på planens innehåll. På s. 43 

beskrivs förutsättningarna för kultur och kulturskapande i Trosa kommun, en text 

som togs fram i samarbete med Trosa kommun under hösten 2021. Här kan Trosa 

kvarn tas bort från listan över utställningslokaler i kommunal regi, samt 

fritidsgårdarnas festival 156 strykas och ersättas med ” årliga kulturaktiviteter för 

ungdomar”. 

 

___________ 

 

Ärendet 

Kulturplan Sörmland är ett program och ett styrdokument för den regionala 

kulturverksamheten. Dokumentet uppdateras vart fjärde år och kompletteras med 

en årlig aktivitetsplan, som beskriver närmare vilka aktiviteter som detta år 

kommer att genomföras för att bidra till kulturplanens måluppfyllnad. 

Planen för kommande fyra år, 2023-2026, är nu ute på remiss i regionens alla 

kommuner. Ett remissvar ska lämnas till Region Sörmlands kultur- och 

utbildningsförvaltning senast den 14 april. 

 
 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-03-01 

- Remissförfrågan Kulturplan Sörmland 2023-2026 med underlag 

 

 

 

 

Återkomma till nämnden  

- vad kommer till medborgarna i Trosa kommun 

- oktobernämnd 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Region Sörmland 
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§ 18      
      

Föreningsvård 2022 

___________ 

Kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros berättar för nämnden om sitt arbete 

med bidragsberättigade föreningar i Trosa kommun.  

 

Bakgrund 

 Föreningslivet har lidit under pandemin 

 Färre aktiviteter 

 Minskade intäkter från evenemang 

 Färre/inga sociala kontakter 

 Mindre utveckling av verksamhet 

 

Åtgärder för att stötta föreningslivet 2020-2021 

 Sänkta/slopade bokningsavgifter och hyror 

 Ökade kontantbidrag 

 Aktivitetsbidrag baserat på 2019 års aktiviteter 

 Slopat krav på återbetalning vid uteblivna arrangemang 

 Extra stöd för utbildningsinsatser 

 Digitala möten 

 

Åtgärder från kontoret under 2022 

 Ramökning till föreningsbidrag om 200 tkr 

 Ettårssatsning 300 tkr 

 Inspirationsdag för föreningar 2 april i samarbete med RF-SISU och 

Medborgarskolan med utdelning av kultur- och idrottspriserna.  

 Föreningarnas dag 21 augusti 
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§ 19      

      

Kontoret informerar 

___________ 

 

 

 Ingen speciell påverkan utifrån Covid-19 i verksamheterna nu. 

 

 Verksamheterna måste förhålla sig till världsläget, än viktigare att fortsätta 

utföra kärnuppdraget. 

 

 Arbetsgrupp för utveckling av MBT-leder i Vitalisskogen har tagit fram en 

plan som skickats på remiss. Planen kommer att presenteras för nämnden 

senare.  

 

 Sportlovet;  

 

o Isrinken var öppen mellan 10-22 hela sportlovet,  

o Bergs gård hade teaterföreställning (Trosa riksteaterförening), 

o Fritidsgårdar har haft öppet alla dagar förutom onsdagen med olika 

aktiviteter 

o Biblioteket anordnade GPS-quiz på temat barnlitteratur 

o Skidbacken var öppen 
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§ 20    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 Aktivitetsbidrag Idrott 

till Trosa-Vagnhärad Sportklubb, 

293 331 kr 

2022-02-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om Aktivitetsbidrag Idrott 

till Trosa Edanö IBK, 242 994 kr 

2022-02-02 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om Aktivitetsbidrag Idrott 

till Trosa Karateklubb, 12 837 kr 

2022-02-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om Verksamhetsbidrag 

Kultur till TrosaRevyn 2.0, 9 100 

kr 

2022-02-15 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om Aktivitetsbidrag 

Pensionär till PRO Vagnhärad 

Västerljung, 7 312 kr 

2022-02-21 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om Aktivitetsbidrag Idrott 

till Trosa Frisksportklubb, 25 188 

kr 

2022-02-22 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 2.2 Visstidsanställning 

biblioteksassistent, 50%, 2022-

03-01 – 2023-02-28 

2022-02-01 Malin Lundin, 

bibliotekschef 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-03-03 
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§ 21    KFN 2022/2 

       

Anmälningsärenden 

Inga anmälningsärenden finns att rapportera.  

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-03-02 

 

 


