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§ 32 

 

Godkännande av dagordningen 

 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

 

 

___________ 
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§ 33      

      

Besök av Be Fair 

___________ 

Maria Karlsson, Bitte Forsman och Anna-Karin Norberg från Be Fair informerar 

nämnden om företaget och arbetet med badhuset Safiren.  

 

Be Fair 

 Be Fair grundades 2017 med medarbetare från Medley,  

 Driftar 14 anläggningar (Skåne, Sörmland och Stockholm). 

 Simhallar är inte föränderliga i byggnaden så alla anläggningar är olika men 

kultur/struktur ska vara samma på alla anläggningar.  

 Vill öka folkhälsan och simkunnigheten på de orter som förtetaget verkar på 

 Värdegrund, Be fair mot alla, samverkande aktörer, användare mm 

 Under pandemin ökade simskoleverksamheten med 40 %, klarade att ställa 

om.  

 

 

Plan för Safiren 2022 

 Förbättrade/utökade öppettider 

 Ny shop 

 Inköp av nya kylar till köket 

 Förbättrat ytskikt 

 Locka fler till simskolan – fylla befintliga kurser och möjlighet att lägga till 

fler  

 Schemaöversyn 

 Fördelning av ansvar 

 Planerat inköp för nya badattraktioner (samarbete med Aktivitet i Sverige, 

nya badattraktioner varannan månad) 

 

Framtida projekt – jobba med IKEA i foajén och receptionsdelen och tapetvägg med 

lokala element. 

 

 

Mål för 2022  

 Öka engångsbad med 10 % 

 Öka medlemsantal  20 % 

 Öka simskoleintäkter med 25% 

 Kundnöjdhet minst 4,0 

 Medarbetarnöjdhet minst 4,0 

 

Nytt system – NOVA (lokalt bolag från Trosa kommun) kommer leverera affärssy-

stem till hela bolaget.
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§ 34      

      

Information arbetsgrupp - rapport Liv och Hälsa ung 

 

___________ 

 

Ola Nordqvist verksamhetsutvecklare socialkontoret berättar om arbetet med 

resultaten från enkäten Liv hälsa ung som senast genomfördes 2020. Enkäten 

skickas ut av region Sörmland var tredje år till elever i årskurs 7 och 9. 

 

Utifrån analysen som genomförts har analysgruppen enats om följande prioriterade 

områden: 

 Skillnad i stress mellan flickor och pojkar 

 Flickors sämre självkänsla 

 Analysera skillnader mellan våra högstadieskolor 

 Användande av alkohol och droger 

 Att flickor i hög grad blivit otillbörligt kontaktade på social medier för att 

prata om sex 

 Pojkars frekventa porranvändning  

 

Egen undersökning gjordes under hösten 2021 i åk 7 och åk 9 höst. Det var inte 

exakt alla frågor från enkäten. Resultatet var till viss del förändrat.  

 

 Skillnaderna var mindre mellan högstadieskolorna, trivseln ökat markant på 

Hedebyskolan,  

 I användandet av alkohol och droger sågs en tydlig nedgång,  

 färre flickor har blivit otillbörligen kontaktadepå sociala medier,   

 pojkars porranvändning har minskat. 

 

Arbetsspår 

 Skolspår 

 Fritidsspår 

 Rörelsespår 

 

Preventionsnivåer 

 Universell prevention – insatser till alla 

 Selektiv prevention – insatser till särskilt utsatta grupper 

 Indikativ prevention – insatser till individer och grupper med begynnande 

problem 

 

Exempel på pågående/beslutade insatser 

 Skolsocialt team 

 Multiteam barn och unga 

 YAM, förebyggande projekt för psykisk hälsa 

 Föräldracafé 

 Friskvårdsplatser på kulturskolan 

 Relationsdagar som fritidsgårdarna arbetar med 

 Bokgåva om hälsa 

Forts. § 34 
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forts. § 34 

 

 Enkäter i skolan SKR/Skolinspektionen 

 Hälsosamtal med elevhälsan 

 Uppföljning av frånvaro- kränkningsärenden 

 Stöd och behandlingsinsatser till barn och familjer 

 

Exempel på framtida insatser 

 Insats mot våld (psykiskt och fysiskt) i nära relation hos unga 

 Dans för hälsa 

 Återkommande mätning/uppföljning av elevernas mående i Liv och hälsa 

ung 

 Fortbildning för vårdnadshavare 

 Främja strukturerat arbete med icke prestationsbaserad rörelse i skola och 

på fritiden 
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§ 35    KFN 2022/23 

       

Tertialrapport och prognos 2022 för kultur- och 

fritidsnämnden 

Beslut 

 

1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar tertialrapport 2022 till 

kommunstyrelsen.  

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2022. 

___________ 

 

Ärendet 

Prognosen för Kultur och fritid är en positiv avvikelse med 1 000 tkr mot budget. 

Överskottet härrör i första hand till överskott inom föreningsbidrag samt lokaler 

och  anläggningar och är bland annat kopplat till att verksamheten inte längre hyr 

Trosa kvarn. Övriga verksamheter bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola progno-

sticeras inom budget.  

Året har präglats av och präglas även fortsättningsvis  av färdigställande av flera 

projekt som exempelvis isrink, idrottshall, konstgräsplan och arbete inför att ta 

dem i bruk. Året präglas även av implementeringar nya avtal Trosa havsbad och 

camping (1 jan -22) samt Safiren (1 juli -22).  Verksamheterna lägger stor vikt vid 

att erbjuda attraktiva aktiviteter och har fokus på barn och unga. Insatser för att 

”återstarta” föreningsliv efter pandemins effekter pågår på olika sätt, bland annat 

genomförs Föreningarnas dag i samverkan med fritidsgårdarna igen i augusti.   

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-06-01 

- Tertialrapport och helårsprognos 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Isoz (M): Bifall till kontorets förslag med följande ändring i beslutsmening 1: 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kvartalsrapport tertialrapport till 

kommunstyrelsen 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Lena Isoz (M) förslag. 

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

förslag 

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36    KFN 2022/24 

       

Utökad investeringsbudget för kultur- oh fritidsnämnden 

inventarier idrottshall 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 

Investeringsbudgeten för KFN inventarier utökas med 1 mkr. 

___________ 

 

Ärendet 

Kultur- och föreningsenheten anhåller om utökad budget för inköp av 

sportutrustning till den nya idrottshall som just nu byggs i Trosa. 

 

I samband med att den nya idrottshallen ska tas i bruk behöver lokalen utrustas 

med lösa inventarier för undervisning i Idrott och hälsa och allmän föreningsidrott. 

Det handlar om allt ifrån plintar, bänkar, nätstolpar och gymnastikmattor. Då den 

här typen av inköp ska hanteras som investering i enlighet med god 

redovisningssed behövs ett tillskott till nämndens investeringsbudget för 

inventarier. Den totala kostnaden för utrustning beräknas till 1 mkr.  

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och kultur- och förenings-

chef Sara Fältskog Eldros, 2022-06-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 
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§ 7    KFN 2022/22 

       

Revidering av informationshanteringsplan 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar revidering av Informationshanteringsplan för 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

___________ 

 

Ärendet 

För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 

är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. I 

informationshanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de 

ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  

 

Inom bland annat verksamhetsstödjande processer tillämpar kommunens nämnder 

och dess förvaltningar samma rutiner och bestämmelser som kommunstyrelsen och 

kommunkontoret. Gruppen för arkivsamordnare/kontaktpersoner för 

informationshantering inom Trosa kommun föreslår därför att samtliga nämnder 

reviderar sin informationshanteringsplan och förenklar den genom att för dessa 

processer hänvisa till den tillämpning som anges i Informationshanteringsplan för 

kommunstyrelsen. På så viss säkerställer och förenklar kommunen att 

informationshanteringsplanerna hålls aktuella och att informationen i dem är 

korrekt. Informationshanteringsplanerna blir dessutom lättare att läsa när stora 

delar kan strykas.  

 

I övrigt föreslås en del revideringar i inledningstexten till 

informationshanteringsplanen. 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Svedin och produktionschef  

Kerstin Tibbling, 2022-04-27 

- Förslag till revidering av Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämn-

den. 

- Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till 

Författningssamlingen 
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§ 38      

      

Medborgarundersökning 2021 

 

___________ 

 

Kerstin Tibbling, produktionschef, informerar om medborgarundersökning 2021 med 

fokus på kultur- och fritid.  

 

Medborgarundersökningen ska ge en bild av hur kommuninvånarna ser på sin 

kommun och ge en möjlighet att tycka till. Undersökningen ska passa alla 

kommuner för att ge möjlighet till jämförelser mellan år, län och riket i sin helhet. 

Undersökningen är genomförd i 275 kommuner sedan starten 2005. Under 2021 

deltog 161 kommuner. Enkäten skickades i Trosa kommun till 1200 personer varav 

529 (44 %) svarade (svar kunde lämnas både i via pappersenkät och webbenkät).  

 

Medborgarundersökningen som hanteras av SCB blev för 2021 helt omgjord där 

frågor har verbaliserade skalor istället för numeriska, det finns ingen övre 

åldersgräns, urvalet görs även i kommuner som inte deltar och resultatet som 

kommunerna får är förändrat. SCB har också valt att ta bort index.  

 

Hela resultatet finns att hitta på SCB:s hemsida. 
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§ 39      

      

Kontoret informerar 

___________ 

 

 Ny kulturskolechef är anställd from 16 augusti, Sofie Markne 

 

 Avsiktsförklaring skriven mellan Trosa ridsällskap (TRS), ägare av Tureholms 

gård och Trosa kommun. 

 

 Aktiviteter för barn och unga i sommar, exempelvis skateskola, drakfestival 

föreningarnas dag 21/8.  

Biblioteket: sommarboken, pysseldagar, rollspel, skrivworkshop, 

Fritidsgårdarna: flertalet aktiviteter under hela sommaren. 

 

 Fotbollsplanerna, konstgräsplanen i Vagnhärad är renoverad, skötseln har 

lyfts på alla gräsplaner i dialog med TVSK och Balkan FC,  Tomtaklints IP har 

lyfts igen och bevattning är igång. 

 

 Badplatser, dykning vid badplatser klar, ställt ut toalettkabiner på fyra 

badplatser, daglig tillsyn av badplatserna vid Borgmästarholmen, Sillebadet 

och Komöte. 
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§ 40    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 

 2.1 Anställning kulturskolechef 2022-05-13 Produktionschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag 

pensionär till PRO Trosa-

Vagnhärad-Västerljung, 7 312 kr 

2022-05-10 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning till Trosaortens 

Jakt- och sportskytteklubb, 

24 588 kr 

2022-05-11 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag idrott 

till Trosagymnasterna, 95 838 kr 

2022-05-13 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Trosa-Vagnhärad 

Kampförening, 10 388 kr 

2022-05-16 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Trosa Frisksportklubb, 19 875 

kr 

2022-05-17 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om driftbidrag 

lokal/anläggning till Trosabygdens 

orienteringsklubb, 15 967 kr 

2022-06-01 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag 

till Trosa Frisksportklubb, 3 600 

kr 

2022-06-07 Sara Fältskog Eldros, 

kultur- och 

föreningschef 

 4.4 Beslut om ändrad öppettid på 

biblioteket Navet 2022-06-08. 

2022-06-01 Malin Lundin, 

bibliotekschef 

 4.4 Beslut om sommaröppettider på 

biblioteket Navet vecka 24-32. 

2022-04-27 Malin Lundin, 

bibliotekschef 

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-06-10 
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§ 41    KFN 2022/2 

       

Anmälningsärenden 

Inga anmälningsärenden finns att rapportera.  

 

 

Ärendets beredning 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2022-06-10 

 

 

 


