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§ 22 

 

Godkännande av dagordningen 

 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

 

 

___________ 
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§ 23      

      

Information från verksamheterna 

___________ 

 

 

Lägesrapport från kultur och fritidskontoret 

 

Sara Fältskog Eldros berättar om lärdomar från pandemin 

 Kultur- och fritidsverksamhet är viktig under kriser för att behålla rutiner, 

skapa normalitet och mötesplatser.  

 Verksamheterna har hittat nya sätt att vara tillgängliga på genom 

digitalisering. 

 

Anneli Bradley, chef för fritidsgårdarna, informerar om sin verksamhet under 

pandemin och berättar sedan om planer för framtiden. 

 

Under pandemin 

 Fritidsgårdarna hade öppet under pandemin med begränsat antal besökare. 

Det var i stort sett alltid fullt.  

 Har ”tappat” två årskullar dels på grund av att fritidsgårdarna inte kunnat 

vara öppna på samma sätt som tidigare och dels då fritidsgårdarnas 

personal inte fått komma ut till skolorna och presentera sig och informera 

om verksamheten.  

 Jobbade mkt med sociala meder och fick utföra flera aktiviteter utomhus.   

 Startade upp ungdomspodden med världens bästa fritidsledare, producerat 

4 stycken avsnitt. 

 

Efter pandemin 

 Fortsätter med relationsdagarna – alla elever i årskurs 7 deltar under en dag 

där de pratar om relationer och samtycke. 

 Skaffat ungdomsappen som är ett digitalt gårdskort. Verksamheten kan 

sammanställa statistik för när ungdomarna är på plats (tider/dagar). 

Ungdomarna kan checka in sig när de kommer till fritidsgården och även 

anmäla sig till aktiviteter som fritidsgården anordnar.  

 

Sara Fältskog Eldros, Kultur och föreningschef, informerar om sin verksamhet under 

pandemin och berättar sedan om planer för framtiden. 

 

Under pandemin 

 Har flyttat ut verksamheten t.ex. digitalt valborgsfirande 

 Föreningarna spelade in informationsfilmer  

 Utdelning av Kultur- och idrottspriser har sänts digitalt 

 Kulturföreningar har haft det extra svårt under pandemin 

 Föreningar har fått support från kontoret och nämnden i form av både 

ekonomiskt och mentalt stöd. 

Forts. 
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forts. § 23 

Efter pandemin 

 Anordnade inspirationsdag den 2 april för föreningar med b.la. föreläsning 

om drivkrafter 

 Samarbete med medborgarskolan för kulturföreningarna 

 21 augusti föreningarnas dag  

 

Malin Lundin bibliotekschef, informerar om sin verksamhet under pandemin och 

berättar sedan om planer för framtiden. 

 

Under pandemin 

 Verksamheten var från början igång nästan som vanligt med de 

nödvändigaste åtgärderna i lokalerna såsom avståndsmarkeringar. 

Verksamheten tog bort övertidsavgifter, erbjöd hemleveranser av böcker  

eller hämtning av böcker utomhus. 

 I november 2020 stängde biblioteken för besökare, det gick fortfarande att 

låna böcker men de hämtades utanför lokalen eller så körde personalen hem 

med böcker till låntagare. I februari 2021 öppnades lokalerna upp igen på 

ett smittsäkert sätt – mer hjälp till självhjälp i lokalerna genom pedagogiska 

flöden.  

 

Efter pandemin  

 Bättre rustade för att möta stora och/eller snabba förändringar. 

 Arbetet med små barns språkutveckling fortsätter på flera olika sätt, öppen 

förskoleverksamhet i Vagnhärad tillsammans med förskolorna och BVC, 

bokstart (bokpåsar på förskolorna där föräldrarna kan låna böcker), planer 

för minibibliotek på BVC. 

 Digital utveckling  

– för ungdomar VR teknik som region Sörmland tillhandahåller, kommer att 

finnas utrustning på navet och fritidsgårdarna. 

– För (äldre) medborgare studiecirklar för digital kompetens (samarbete 

med vård- och omsorg). 

–  e-medborgarveckan. 

–  jobba vidare med de egna bibliotekstjänster – nya utlåningsautomater, 

kommande nytt bibliotekssystem. 

 

Klas Jättner kulturskolechef, informerar om sin verksamhet under pandemin och 

berättar sedan om planer för framtiden. Klas Jättner kommer att avsluta sin 

anställning hos Trosa kommun under nästa vecka och kommer då att ta över 

ansvaret som kulturskolechef i Värmdö kommun.  

 

Under pandemin 

 Kulturskolan förberedes för att stänga, men hade öppet med nödvändiga 

åtgärder såsom större lokaler, mindre grupper, ändrade start- och sluttider 

för att undvika trängsel i korridorerna.  

 Har digitalt komplement men undervisningen sker bäst när elev och lärare 

är i samma lokal. 

 Har inte märkt av elevtapp vid pandemin som andra kommuner 

Forts. 
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forts. § 23 

Efter pandemin 

 Fokusera på att främja hälsa – friskvårdsplatser (elevhälsan kan ge 

möjlighet för individanpassad verksamhet på kulturskolan), utöka med fler 

platser, har sökt statliga medel använder en del av ettårssatsningarna för 

detta projekt. 

 Nytt verksamhetssystem (start 2023) som är inriktat på kulturskolor, Study 

along som har stora praktiska fördelar för bokning av lektionstider, är en 

digital läroplattform, löser frågor kring upphovsrätt och GDPR, familjer till 

elever får tillgång till digitala lektioner online.  

 

Verksamheternas planer för sommaren 2022 

 Kulturskolan kan inte genomföra sommarkurser 2022 

 Fritidsgårdarna fortsätter med många men mindre dagsaktiviteter och 

utflykter. När det är öppet kommer två i personalen vara på gårdarna och 2 

vara ute på fält för att möta ungdomarna både i de egna lokalerna men även 

de ungdomar som inte väljer att vara på fritidsgårdarna. 

 Föreningarnas dag efter sommarlovet 

 Samarbete med Trosa Edanö för en dag fylld av rörelse med femkamp, 

fotboll, innebandy mm.  

 Sommarjobb som författare på biblioteken (betald skrivarkurs), 2 ungdomar 

får coachning av författare och gemensamma träffar med ungdomar från 

andra kommuner i regionen. 

 

Liv & hälsa ung- gruppen fortsätter sitt arbete och kommer med ett förslag på 

delslutrapport. Gruppen har tittat på en dimension till, vilken grad av prevention 

insatserna får (individuell/grupp). Tanken är att kommunen ska ha en egen enkät 

för att sammanställa information oftare än vart 3:e år då regionens enkät kommer.  



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(18) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 24    KFN 2022/17 

       

Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för kultur- och 

fritidsnämnden 

Beslut 

 
Kultur-och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige godkänner budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för kultur-

och fritidsnämnden. 

 

___________ 

 

Ärendet 

 
Kultur-, fritid, teknik-och servicekontoret har tillsammans med ekonomikontoret 

tagit fram ett budgetförslag för kultur-och fritidsnämndens verksamheter enligt 

beslutade budgetförutsättningar. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-04-22 

- Förslag till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 

- Mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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§ 25    KFN 2022/18 

       

Uppföljning tjänstekoncession Trosa gästhamn 2021 

Beslut 

 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapportering från entreprenören 

för tjänstekoncessionen Trosa gästhamn. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att entreprenören utfört uppdraget 

enligt avtal. 

___________ 

 

Ärendet 

År 2021 drivs Trosa gästhamn för fjärde säsongen i rad av entreprenören APelago 

Group AB. Entreprenören har inkommit med hela det efterfrågade underlaget. 

 

Verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög nyttjandegrad. Besökarantalet för 

gästhamn och ställplatser har ökat med ca 12 % jämfört med tidigare år. Vad gäller 

båtbottentvätten så har nyttjandet minskat med ca 9 %, troligtvis som en följd av 

att tvätten varit ur funktion under en del av sommaren. 

 

Besökarna är generellt nöjda med Trosa gästhamn sett till gästhamn, ställplatser 

och restaurang. Kundmätningen som genomfördes 2021 besvarades av 35 

personer, vilket gör det svårt att dra några tydliga slutsatser av svaren.  

 

Entreprenören uppfyller de utvecklingsåtaganden som avtalats, samtidigt som man 

kan notera att investeringstakten har saktat ner något, jämfört med tidigare år. På 

grund av pandemin har inga evenemang arrangerats i gästhamnen under 2021, 

men man planerar för en båtmässa i september 2022. I år genomför Trosa kommun 

renoveringar av hamnkontorets byggnad och tankpontonen, vilket kommer att ge 

entreprenören bättre möjligheter att erbjuda den service man åtar sig i anbudet. 

De utökade ytorna för hamnkontoret och pontonen renderar en högre hyresavgift, 

vilket regleras i separat tilläggsavtal. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-06 

- Årsbokslut 2021-01-01 – 2021-12-31 

- Miljöpolicy 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Entreprenör för Trosa Gästhamn 
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§ 26    KFN 2022/19 

       

Uppföljning tjänstekoncession Safiren 2021 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapportering från entreprenören 

för tjänstekoncessionen Safiren. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att entreprenören utfört uppdraget 

enligt avtal. 

___________ 

 

Ärendet 

I juni 2021 såldes företaget Bad & Fritid i Vagnhärad AB till BeFair AB. BeFair har 

sedan dess fortsatt att utföra uppdraget för tjänstekoncessionen Safiren. I 

november 2021 vann BeFair även upphandlingen för samma tjänstekoncession, för 

perioden juli 2021–juni 2026. Verksamheten kan därmed flyta på utan avbrott till 

slutet av nästa tjänstekoncessionsperiod. 

 

Entreprenören redovisar ett bokslut för 15 månader, fr.o.m. september 2020 t.o.m. 

december 2021. Under denna period har verksamheten i hög grad fortsatt att 

präglas av pandemins effekter, vilket bl.a. syns i besöksstatistiken. Mellan 2019 och 

2020 minskade besökarantalet med nästan 50 %. Under 2021 har antalet besökare 

ökat stadigt, men ligger fortfarande långt under ett normalt verksamhetsår. 

 

Entreprenören har fått en relativt lugn start i verksamheten. Det nya 

omklädningsrummet stod färdigt för användning på senhösten och har sedan dess 

nyttjats regelbundet av såväl privatpersoner som kunder och personal från daglig 

verksamhet. Enligt den besökarenkät som genomfördes 2021, och som besvarades 

av 169 personer, är besökarna överlag väldigt nöjda med service och utbud.  

 

Entreprenören redovisar ett gediget underlag för utvärdering av verksamhetsåret 

2021, även om all statistik för hela året inte är tillgänglig p.g.a. ägarbytet. Det som 

har lämnats in håller en hög nivå av insamlad data och analys, vilket gör det lätt att 

följa verksamheten över tid. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-06 

- Årsbokslut 2020-09-01 – 2021-12-31 

- Verksamhetsberättelse 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Entreprenör för Safiren 
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§ 27    KFN 2022/20 

       

Ansökan om bidragsberättigande Trosa jakt och 

sportskytteklubb 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Trosaortens jakt- och sportskytteklubb som 

bidragsberättigad idrottsförening. 

 

___________ 

 

Ärendet 

Trosaortens jakt- och sportskytteklubb ansöker om att bli bidragsberättigad 

förening.  

 

Föreningen bildades 1940 och har sedan dess bedrivit skytteutbildning på olika 

skjutbanor i kommunen. Nuvarande bananläggningen är belägen i Tullgarnsskogen 

öster om väg 218, i höjd med Trostorp. Föreningen är medlem i både Svenska 

skyttesportförbundet och Svenska jägareförbundet och uppfyller i övrigt Trosa 

kommuns grundläggande krav på bidragsberättigade föreningar genom att ha en 

demokratiskt vald styrelse, kräva medlemsavgift, vara politiskt och religiöst 

obunden och välkomnar alla som medlemmar. 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-05 

- Grunduppgifter förening 

- Grunduppgifter styrelse 

- Grunduppgifter ekonomi 

- Föreningens stadgar 

- Budget 2022 

- Årsmötesprotokoll 2022 

- Föreningens verksamhetsplan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Trosaortens jakt- och sportskytteklubb 
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§ 28    KFN 2022/21 

       

Regler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler 

Beslut 

 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Regler för uthyrning av kommunala lokaler 

under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver Allmänna hyresregler 

och taxor för uthyrning av kommunala lokaler.  

2. Regler för uthyrning av kommunala lokaler gäller från och med 1 juli 2022.  

3. Kontoret ska analysera de nya anläggningarnas uthyrning och prissättning 

och återrapportera det till nämnden under våren 2023.  

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunfullmäktige antar Taxor för uthyrning av kommunala lokaler. 

2. Taxor gäller från och med 2022-07-01 

3. Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler antagna 

av kommunfullmäktige 2019-11-26 upphävs from 1 juli 2022. 

 

___________ 

 

Ärendet 

Nya taxor för bokningsbara kommunala lokaler behöver fastställas i 

kommunfullmäktige då två anläggningar tillkommit (isrink och ny idrottshall) samt 

en har utgått (Trosa kvarn). 

 

För att tydliggöra och förenkla hanteringen av kultur- och fritidsnämndens taxor 

samt hyresregler föreslås att Taxor för uthyrning av kommunala lokaler regleras i 

ett dokument som antas av kommunfullmäktige och Regler för uthyrning av 

kommunala lokaler hanteras i ett annat dokument som antas av kultur- och 

fritidsnämnden.  

 

Taxor 

Taxorna för Trosa kommuns bokningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, 

förening och företag, där privattaxan utgör normbeloppet X, föreningstaxan 40% av 

X och företagstaxan 150% av X. För att en hyresgäst ska kunna hyra till 

föreningstaxa krävs antingen att hyresgästen är en bidragsberättigad förening i 

Trosa kommun, eller att evenemanget som arrangeras i lokalen är av vällovlig, 

ideell och politiskt/religiöst obunden karaktär. 

 

 

 

Forts. 

 

Forts. § 28 
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Ny idrottshall 

De ytor som ska avgiftsbeläggas är hela hallen, halv hall A, halv hall B samt 

multirummet. Hyresavgiften för dessa ytor föreslås vara:  

 

 Förening Privat Företag Yta/max antal 

 Kr/h Kr/h Kr/h m2/pers 

Hela hallen  182 456 684 1 110 m2/550 

Halv hall A  102 255 383 570 m2/280 

Halv hall B  81 202 303 400 m2/200 

Multirummet  170 424 636 110 m2/54 

 

Avgiften för idrottshallen som helhet och uppdelad i halvsal är samma som för 

Hedebyhallen. Orsaken till detta är att de båda hallarna har likvärdiga mått och att 

båda är försedda med läktare. Avgiften för multirummet är densamma som avgiften 

för Hedebyskolans mat- och samlingssal, vilket har sin förklaring i att dessa båda 

lokaler har ungefär likvärdig teknisk utrustning och storlek. 

 

Isrink 

Den yta som ska avgiftsbeläggas är isrinken. Värmestugan ska inte vara 

bokningsbar, utan är öppen alla dagar som isrinken är tillgänglig, fram till kl. 22:15. 

Taxan för isrinken föreslås vara 100 kr/h för bidragsberättigad förening och 475 

kr/h för förening som inte är bidragsberättigad i Trosa kommun. Privatpersoner och 

företag ska enligt detta förslag ej kunna hyra isrinken. Den tid som isrinken inte är 

uthyrd för föreningsverksamhet ska den vara tillgänglig för allmänhetens åkning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Isoz(M): Enligt kontorets förslag med följande tillägg: 

Kontoret ska analysera de nya anläggningarnas uthyrning och prissättning och 

återrapportera det till nämnden under våren 2023.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut enligt Lena Isoz (M) förslag till  

beslut.  

Ordförande finner att kultur-och fritidsnämnden beslutar enligt Lena Isoz (M)  

förslag. 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-21 

- Nu gällande Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler, 

Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 97. KS 2019/161 

- Förslag till Taxor för uthyrning av kommunala lokaler. 

- Förslag till Regler för uthyrning av kommunala lokaler. 
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§ 29      

      

Kontoret informerar 

___________ 

 

 

MTB-slingor i Vitalisskogen, bakgrund 

 

Bakgrund 

 2017 bygger Trosa stigcyklister (TSC) leder i Vitalisskogen 

 Konflikter uppstår mellan olika nyttjare av Vitalisskogen 

 Diskussioner mellan Trosa kommun och TSC förs 

 2019 söker TSC marklov 

 2020 TSC upphör 

 Kontoret tar hjälp av Cykelfrämjandet för utredning av lederna och en 

arbetsgrupp (Cykelfrämjandet, Trosabygdens Orienteringsklubb, Fd Trosa 

Stigcyklister och Trosa kommun) tillsätts 2021. Med uppdrag att ta fram ett 

underlag för fortsatt utvecklingsarbete med fokus på säkerhet, tillgänglighet, 

flexibilitet och attraktivitet.  

Arbetsgruppen har tagit fram en behovsanalys utifrån olika intressenter och sedan 

en riskanalys. Utifrån de analyserna har arbetsgruppen tagit fram 2 markområden 

med befintliga leder där åtgärderna blir att förstärka befintliga leder, dra om vissa 

leder samt skylta lederna för att minimera risken för skador och konfliktytor mellan 

olika intressegrupper. 

 

 

Valborgsfirande  

 30 april på Skärlagsvallen där bibliotekschef Malin Lundin håller tal.  
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§ 30    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 ledarutbildningsbidrag, 

Trosa Edanö IBK, 7 275 kr 

2022-03-04 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, TV-

klotet Bowling, 2 404 kr 

2022-03-11 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Västerljungs 

hembygdsförening, 6 882 kr 

2022-03-11 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Västerljungs hembygdsförening, 

19 120 kr 

2022-03-11 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Vagnhärads hembygdsförening, 

31 350 kr 

2022-03-11 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Finska 

föreningen, 2 592 

2022-03-14 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Vagnhärads 

hembygdsförening, 28 821 kr 

2022-03-14 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Finska 

föreningen, 17 876 kr 

2022-03-23 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa Atletik 

Idrottsförening, 37 440 kr 

2022-03-23 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosakören, 4 400 kr 

2022-03-23 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosabygdens konstförening, 

21 880 kr 

2022-03-23 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa-

Vagnhärads Skyttegille, 996 kr 

2022-03-24 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 
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föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa-

Vagnhärads Skyttegille, 8 483 kr 

2022-03-24 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa flygklubb, 

25 253 kr 

2022-03-25 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosa Kammarmusikförening, 

11 430 kr 

2022-03-25 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, NSF Vagnhärad 

Scoutkår, 8 351 kr  

2022-03-28 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa 

Scoutkår, 11 514 kr 

2022-03-28 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa 

Boulesällskap, 10 760 kr 

2022-03-28 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Art See Ocean 

Gallery, 40 000 kr 

2022-03-28 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, Art 

See Ocean Gallery, 40 000 kr 

2022-03-28 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosabygdens trädgårdssällskap, 

23 560 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa 

Båtklubb, 4 854 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa Scoutkår, 

15 172 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Hedeby 

vävstuga, 12 828 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag 

lokal/anläggning, Aradís forn- och 

medeltidsförening, 16 730 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Hedeby vävstuga, 33 610 kr 

2022-03-30 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa 

taekwondoförening, 55 206 kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, 

Reumatikerföreningen Östra 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 
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Sörmland, 2 692 kr föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa 

taekwondoförening, 100 000 kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Tureholms slottsteaters förening, 

10 050 kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Delblancsällskapet, 1 700 kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosa Riksteaterförening, 40 000 

kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Trosa hembygdsförening, 26 230 

kr 

2022-03-31 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa 

badmintonklubb, 20 346 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, Trosa-

Vagnhärad Tennisklubb, 66 084 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag, 

Trosabygdens simförening, 

36 102 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosabygdens 

simförening, 47 223 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag, Trosa-

Vagnhärads Tennisklubb, 100 000 

kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Sparkstar, 

8 000 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om verksamhetsbidrag, 

Sparkstar, 40 000 kr 

2022-04-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa alpina 

klubb, 100 000 kr 

2022-04-07 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag, 

Trosa-Vagnhärad kampförening, 

1 350 kr 

2022-04-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Västerljungs IF, 

24 055 kr 

2022-04-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning, Trosa-

2022-04-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 
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Vagnhärad Kampförening, 

100 000 kr 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag Trosa-

Vagnhärad Kampförening, 60 669 

kr 

2022-04-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag Trosa 

ridsällskap, 117 420 kr 

2022-04-21 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 2.2 Visstidsanställning barn- och 

ungdomsbibliotekarie (vikariat), 

2022-06-07 – 2023-03-31. 

2022-03-22 Malin Lundin, 

bibliotekschef 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-04-21 
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§ 21    KFN 2022/2 

       

Anmälningsärenden 

Inga anmälningsärenden finns att rapportera.  

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-04-21 

 

 

 


