
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 

Plats och tid: 
 

Trosa kommunhus kl. 18:00-18:30 
 

Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M), ordförande  
Göran Hammarlund (L), 1:e vice ordförande*  
Lennart Tällö (S), 2:e vice ordförande*  
Zeth Nyström (M)* 
Helene Carlind (C)* 
Kerstin Alksäter (S)* 
Anette Kärrbäck (SD)* 

Ej tjänstgörande ersättare: 
 
 
 
Övriga närvarande: 
 
* Deltog digitalt via Teams 

Ulf Struwe (M)* 
 
 
Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef*, 
Helena Edenborg, kanslichef. 

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2022-12-19 

 
Underskrifter:  Paragrafer 

§ 68-69 

 Helena Edenborg, sekreterare  
    

 Lena Isoz (M) ordförande  
   

 Lennart Tällö (S), justerande  

 

 

Anslag/bevis 

Organ: Kultur- och fritidsnämnden § 68-69 
Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 
 2022-12-15 2022-12-20 2023-01-11 
Förvaringsplats för 
protokollet: Trosa kommunhus 
 
Underskrift:  

 

 Helena Edenborg  
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(4) 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 68 Godkännande av dagordningen

§ 69 Namngivning nya idrottshallen KFN 2022/42 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 68 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
Sammanträdet är stängt. 
 
 
___________ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 69     KFN 2022/42
      
      
Namngivning nya idrottshallen 

Beslut 
Den nya idrottshallen i Trosa ska heta Multum. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under hösten 2022 har Trosa kommun tagit emot medborgarnas förslag på vad den 
nya idrottshallen i Trosa ska heta. Samtliga namnförslag har bearbetats av en 
grupp tjänstepersoner från kommunkontoret och KFTS-kontoret.  
 
Av totalt 71 förslag valdes sex ut till en slutgiltig utvärdering, och två namnförslag 
föreslogs särskilt från kontorets håll. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 8 december visades samtliga namnförslag upp för nämndens ledamöter som en 
förberedelse inför det extra insatta sammanträdet den 15 december. 
 
Efter diskussion på sammanträdet den 15 december kommer nämnden fram till 
vilket namn som ska väljas som namn på nya idrottshallen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lena Isoz (M): Den nya idrottshallen i Trosa ska heta Multum. 
 
Beslutsgång 
Nämnden beslutar enligt ordförande Lenas Isoz (M) förslag till beslut.  
 
Ärendets beredning 
 - Presentation på sammanträdet, 2022-12-16 
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