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§ 53 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
Sammanträdet är stängt vid ärende 13, 14 och 15. 
 
 
___________ 
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§ 54      
      
Återrapportering om effekter av bibliotekens reviderade 
taxor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen om effekter av 
bibliotekens reviderade taxor. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-10-14 godkändes bibliotekens 
reviderade taxor som sedan började gälla fr o m 2022-01-01. Nämnden beslutade 
även att uppdra åt bibliotekschefen att återkomma till nämnden med en 
återrapportering om effekterna av förändringarna av taxorna innan utgången av 
2022. 
 
Revideringen av taxorna innebar följande:  

- Alla övertidsavgifter togs bort  
- Avgifter för borttappade medier/böcker = ersättningsavgifterna togs bort för 

barn/ungdom  
- Avgifter för borttappade medier/böcker = ersättningsavgifterna reviderades 

för vuxna  
- Avgifter för utskrifter, kopior och skanning togs bort  
- All övrig försäljning togs bort  

 
Sammantaget är effekterna av de reviderade taxorna positiva både ur ett 
verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi ser inga tendenser till 
att de generösare reglerna missbrukas men däremot att nyttjandet av bibliotekens 
utbud ökar, framförallt bland barn och unga och personer som läser på andra språk 
än svenska.  
 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Malin Lundin, 2022-11-29. 
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§ 55      
      
Tillbakablick på mandatperioden som varit 

Produktionschef Kerstin Tibbling och kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros 
ger en resumé över vad som genomförts inom nämndens verksamheter den 
gångna mandatperioden.   
 
___________ 
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§ 56     KFN 2022/23
       

Internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till internbudget 2023.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till attesträtter 2023. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt anvisningarna fastställa verksamheternas 
internbudget.  
 
Kontoret har utarbetat ett förslag till internbudget avseende verksamheterna för 
verksamhetsåret 2023 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade 
resurser fördelats per verksamhet. Föreliggande internbudget är baserad på den av 
kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten.    
 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och ekonom Josefin Sand-
borg, 2022-11-29 
- Förslag till internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  
- Förslag till attestantförteckning 2023 för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. 
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§ 57     KFN 2022/38
      
Riktat stöd till Trosa ridsällskap 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett riktat stöd om 500 tkr till Trosa ridsällskap 
för genomförande av förstudie gällande stall- och ridverksamhet på Tureholms 
gård. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa ridsällskap bedriver idag sin verksamhet på Tureholms gård, i en anläggning 
som delvis hyrs av AB Turego och delvis ägs av föreningen. Anläggningen behöver 
anpassas för att uppfylla div. lagkrav. För att utreda hur en sådan anpassning bäst 
görs ska en förstudie genomföras under 2023. Förstudien utförs av en konsult som 
anlitas av Trosa ridsällskap, med ekonomiskt stöd från Trosa kommun. 
 
I maj 2022 undertecknades en avsiktsförklaring, gällande utveckling av stall på 
Tureholms gård, av företrädare för AB Turego och kommunstyrelsens ordförande. I 
och med detta dokument försäkras båda parters ambition att tydligt förbättra 
förutsättningarna för den lokala hästverksamheten och att hitta en långsiktig och 
för samtliga parter gynnsam modell för investering/uthyrning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Lennart Tällö och Kerstin Alksäter (S): Kultur och fritidsnämnden beslutar att skicka 
frågan om köpet vidare till kommunstyrelsen för att genomföra köpet av byggnader 
och ridanläggning på Tureholm 2:1. Detta arbeta ska ske skyndsamt. 
Lena Isoz (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-11-25 
 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(17) 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 58     KFN 2022/36
       
Ansökan om bidragsberättigande: Trosa 
Truppgymnastikförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningens ansökan om 
bidragsberättigande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Den nystartade föreningen Trosa Truppgymnastikförening ansöker om 
bidragsberättigande. Föreningens huvudsyfte är att bedriva träning inom idrotten 
truppgymnastik och föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet. 
 
Till ansökan bifogas uppgifter om föreningens styrelse och grunduppgifter, 
verksamhetsplan samt stadgar som styrker att föreningen uppfyller kraven för 
bidragsberättigande i Trosa kommun. Föreningen har en ansökan om bankgirokonto 
liggande under behandling hos Swedbank. I samband med att ansökan godkänns 
betalas ett startbidrag om 3 000 kr ut till föreningen. 
 
Kontorets förslag är att föreningens ansökan beviljas, då föreningen utgör ett 
välkommet tillskott i Trosa kommuns föreningsliv. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-11-15 
- Grunduppgifter förening 
- Stadgar Trosa Truppgymnastikförening 
- Verksamhetsberättelse 2022-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Trosa Truppgymnastikförening 
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§ 59     KFN 2022/37
       
Ansökan om bidragsberättigande: Trosa-Vagnhärad 
discgolfklubb 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningens ansökan om 
bidragsberättigande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Den nystartade föreningen Trosa-Vagnhärad discgolfklubb (TVDGK) ansöker om 
bidragsberättigande. Föreningens huvudsyfte är att bedriva träning inom idrotten 
discgolf. Föreningen är inte medlem i något specialförbund inom 
Riksidrottsförbundet. 
 
Föreningen anger i sin verksamhetsplan att de avser att anlägga en discgolfbana i 
anslutning till Häradsvallen. Området som har identifierats som lämpligt för detta 
överlappar elljusspåret i Vagnhärad. Diskussioner har därför förts med 
Trosabygdens orienteringsklubb, för att säkerställa att de båda föreningarna kan 
bedriva verksamhet som inte kolliderar med andra intressen. Dialogen har varit 
konstruktiv och positiv och det känns rimligt att båda dessa verksamheter kan 
samexistera inom samma geografiska område. 
 
Till ansökan bifogas uppgifter om föreningens styrelse och grunduppgifter, 
verksamhetsplan samt stadgar som styrker att föreningen uppfyller kraven för 
bidragsberättigande i Trosa kommun. Föreningen har en ansökan om bankgirokonto 
liggande under behandling hos Swedbank. I samband med att ansökan godkänns 
betalas ett startbidrag om 3 000 kr ut till föreningen. 
 
Kontoret föreslår att föreningens ansökan om bidragsberättigande beviljas. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-11-15 
- Grunduppgifter förening 
- Stadgar Trosa-Vagnhärad discgolfklubb 
- Verksamhetsberättelse 2022- 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Trosa-Vagnhärad discgolfklubb 
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§ 60     KFN 2022/33
       
Sammanträdestider 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2023. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2023.  
Tiderna är anpassade efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Sammanträdestider: 
 

 
2023 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

  Kl. 18.00 
Januari  
Februari 2 
Mars 16 bokslut 
April 27 kvartal+budget  
Maj  
Juni 15 
Juli  
Augusti 31 
September   
Oktober 12 delår 
November  
December 7 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Eklund, 2022-11-04 
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§ 61      
      
Kontoret informerar 

•  Utvärdering av anbud för konstnärlig utsmyckning till nya idrottshallen 
kommer att ske den 13 december. 

• Under hösten har allmänheten kunnat lämna in namnförslag på den nya 
hallen genom en e-tjänst på kommunens webbplats. Kultur- och 
fritidsnämnden ska ha ett extra sammanträde den 15 december för att 
besluta om hallens namn. 

• Invigning av nya hallen planeras den 4 februari 2023. 
• Den 13 december planeras ett ridande luciatåg över torget i Trosa och ett 

lussande EPA-tåg från fritidsgården i Trosa till Ungdomens hus i Vagnhärad.  
 

___________ 
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§ 62     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 

 4.4 Beslut om tillfällig ändring 
av öppettider på 
biblioteken 2022-11-28 

2022-11-23 Malin Lundin, 
bibliotekschef 
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§ 63     KFN 2022/2
       
Anmälningsärenden 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 
 - Protokoll 2022-10-27 
 - Beslut. Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2022-11-09 § 75. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Trosa kommun  
- Beslut 2022-11-09 § 76. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunal förtroendevalda i Trosa kommun. 
 - Beslut 2022-11-09 § 77. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i 
nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026. 
- Beslut 2022-11-09 § 86. Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 2023. 
- Beslut 2022-11-09 § 89. Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2022.  
 

 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(17) 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 64      
       
Övriga frågor 

Inga övriga frågar hanterades under dagens sammanträde.  
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§ 65     KFN 2022/34
       
Idrottspriset 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Amanda Goldmann Trosa kommuns idrottspris 
2022. 
 
___________ 
 
Motivering 
Amanda tävlar i tyngdlyftning för Trosa Atletik IF och har på kort tid nått flera 
framgångar, däribland en bronsmedalj i ungdoms-SM i år. Hon är otroligt ambitiös i 
sin träning och dessutom en fin förebild för medtränande i alla åldrar. Amanda spås 
en lysande framtid inom sin sport och är en stolthet för Trosa kommun. 
 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-12-08. 
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§ 66     KFN 2022/35
       
Kulturpriset 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Irene Englund årets Kulturpris 2022. 
 
___________ 
 
Motivering 
För sitt stora och långvariga engagemang i Trosa och Vagnhärads olika 
kulturföreningar, konstföreningar och hembygdsföreningar. Irene ger generöst av 
sin tid och sin kunskap om både historia och konstnärligt skapande. Vad hon än tar 
sig för gör hon det med mästerlig hantverksskicklighet och enorm energi. Hon är en 
sann konstnär och kulturpersonlighet som vigt en stor del av sitt liv till att berika 
kultur- och föreningslivet i Trosa kommun.  
 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-12-05. 
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§ 67     KFN 2022/39
       
Årets lag/ledare 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Malin Eriksson, Trosa-Vagnhärad SK Basket, 
2022 års pris för årets ledare. 
 
___________ 
 
Motivering 
Malin har genom Trosa-Vagnhärad SK under 2022 startat upp basketskola för såväl 
barn och ungdomar som föräldrar, och snabbt väckt ett stort intresse för sporten. 
Hennes ledarskap är otroligt uppskattat hos alla åldrar, och hennes entusiasm och 
engagemang sprider sig hos alla som tränar. Tack vare Malins insatser får både 
barn, unga och vuxna lära sig mer om basket och går från träningen fyllda av 
glädje och motivation.  
 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-12-08. 
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