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§ 42 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
 
 
___________ 
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§ 43      
      
Presentation av ny kulturskolechef 

Sofie Markne är ny kulturskolechef och kommer att träffa nämnden vid annat 
sammanträde. 
 
___________ 
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§ 44     KFN 2022/23
       

Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden 

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.  
 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-10-05 
- Delårsrapport med helårsprognos 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 45     KFN 2022/32
      
Förlängd giltighetstid för Regler för föreningsbidrag 2020-
2022 

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. 
 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-09-28 
- Regler för föreningsbidrag 2020–2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 46     KFN 2022/29
       
Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

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).  
 
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. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-09-14 
- Presentation på sammanträdet, 2022-10-13 
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§ 47     KFN 2022/30
       
Nomineringstid för Kultur- och idrottspriser 2022 

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. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-09-20 
- Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 
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§ 48     KFN 2022/31
       
Ansökan om bidragsberättigande: Korpen Södertälje Trosa 

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. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-09-20 
- Grunduppgifter förening (grunduppgifter, ekonomiska uppgifter, styrelse) 
- Stadgar Korpen 
- Förenklat årsbokslut BR-räkning 2021 
- Verksamhetsberättelse 2021 + 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Korpen Södertälje Trosa 
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§ 49      
      
Information om sommarens verksamhet 

Produktionschef Kerstin Tibbling och kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros 
informerar. 
 
Biblioteken 

• Sommarjobba som författare 
• Aktiviteter under sommaren såsom pyssel, prova på rollspel och skriv-

workshop 
• Medverkan på Drakfestivalen 
• Under hösten kommer olika aktiviteter arrangeras, såsom författarbesök, 

anhörigvecka och digitalt utveckling. 
 
Fritidsgårdarna 

• Öppet mån – fre 16-24 under sommaren 
• Gröna Lund på skolavslutningen 
• Olika aktiviteter under sommaren såsom gocart, padel och bioresa 
• Under hösten kommer aktiviteter arrangeras under bland annat höstlovet.  
• En föreläsning med Nina Rung planeras som en uppföljning på 

relationsdagarna för åk 8. 
 
Kulturskolan 

• Den årliga kulturskolefestivalen genomfördes i maj 
• Nytt verksamhetssystem har implementerats 
• Under hösten kommer det arrangeras en gratis prova på-termin för alla 

elever som deltar i klassorkester åk 3, arbetet med kultur för hälsa 
fortsätter, med mera. 

 
Kultur och förening 

• Skateskola i skateparken vecka 31, i samarbete med Trosa 
Skateboardförening 

• Föreningarnas dag den 21 augusti 
• Tjänstekoncessioner  
• Badplatser 
• Under hösten planeras bland annat Halloweek vecka 44, författarbesök och 

luciafirande. 
 
___________ 
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§ 50      
      
Kontoret informerar 

• Åtgärder och beredskap kopplat till energipriser och elanvändning. Som en 
konsekvens av det rådande läget kommer öppningen av isrinken skjutas 
framåt viss tid.  

 
___________ 
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§ 51     KFN 2022/1
      
  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
delegationsbeslut: 
 

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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§ 52     KFN 2022/2
      
  
Anmälningsärenden 

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