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samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 

KS 2022/111 

§ 63 Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 55 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Bengt-Eric Sandström (L) och Kerstin Alksäter (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 17 oktober 2022.  
 
___________ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 56 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista. 
 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 4 oktober 2022 fram till och med sammanträdesdagen. 
Kungörelse om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 57  
 

Avsägelser och val 

Inga avsägelser eller fyllnadsval finns att behandla vid dagens sammanträde. 
 
___________ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 58 KS 2022/11 
 

Utdelning av förtjänsttecken till förtroendevalda som under 
25 års tid haft uppdrag som ledamot eller ersättare i 
fullmäktige   

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att förtjänsttecken delas ut till Tomas 
Landskog.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att förtroendevalda som under 25 års 
tid haft uppdrag som ledamot eller ersättare i fullmäktige i Trosa kommun tilldelas 
ett förtjänsttecken/gåva av kommunen. Uppdragstiden räknas från och med år 
1992 och behöver inte vara sammanhängande. 
 
Förtjänsttecken delas ut av fullmäktiges ordförande 1 gång per mandatperiod. 
Utdelning sker vid mandatperiodens sista sammanträde med fullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(17) 
Kommunfullmäktige 2022-10-12 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 59 KS 2022/108 
 

Detaljplan – Mölna 1:42 

Beslut 
Kommunfullmäktige att antar förslag till ny detaljplan för Mölna 1:42. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Inom fastigheten Mölna 1:42 finns en äldre industribyggnad som haft olika typer av 
användning genom åren. Fastigheten såldes under 2020 och det finns ett intresse 
från den nya fastighetsägaren att omvandla från verksamhet till bostäder. 
 
Ett planförslag har arbetats fram som möjliggör en utbyggnad inom området. 
Dagens industribyggnad ska rivas och ge plats för bostäder i radhusform. Parkering 
anordnas ut mot Mölna Fabriksväg och en gårdsmiljö skapas mellan bostäderna. 
Genom detaljplanen kan området invid Trosaåns strand tillgängliggöras. Idag är 
fastigheten inhägnad och det är inte möjligt att nå åstranden från gatan. Efter 
samrådet har ytterligare fördjupade studier av mark och geoteknik genomförts och 
en slutlig antagandehandling har nu tagits fram efter att granskningen avslutats. 
 
Beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Skriv in 
i detaljplanen att det ska byggas en gångbro över ån till centrum. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Det ska planeras en gångbro över ån i detaljplan för Mölna 1:42. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Maria Armans och Magnus Johanssons förslag. 
Dan Larson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Maria Armans 
och Magnus Johanssons förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 86. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-07, § 48. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-24. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2022-05-16. 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 60 KS 2022/109 
 

Detaljplan – Norrbystugan 3:1      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för Norrbystugan 3:1, Norrby-
vallen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Västerljung är en av kommunens tätorter och med undantag för mindre 
handelsetableringar har detta inte funnits på orten sedan lång tid tillbaka. Initiativ 
har funnits och enstaka försök har gjorts men tyvärr har dessa inte funnits kvar 
längre tider. Kommunen har kontinuerligt blivit kontaktad av intressenter men detta 
har inte lett vidare till någon etablering. Nu har ett företag inlett ett samarbete med 
Västerljungs IF om att i anslutning till Norrbyvallen etablera en dygnetruntöppen 
livsmedelsbutik.  
 
Trosa kommun arbetar för att samtliga tre tätorter i kommunen ska ges möjlighet 
till utveckling. Det har över tid visat sig svårt att driva en traditionell butik i Väster-
ljung men efterfrågan finns vilket märkts tydligt i samband med kommunens 
översiktsplanearbete där detta ofta lyfts som ett önskemål och behov. Genom att 
möjliggöra för handel skapas ännu bättre förutsättningar för Västerljung och dess 
attraktivitet som bostadsort stärks. Placeringen vid Norrbyvallen är bra med tanke 
på dess funktion som målpunkt samt att tillgängligheten är god såväl för gående 
och cyklister som för bilburna eller resande med kollektivtrafik. Även transporter till 
och från butiken bedöms inte vara störande.  
 
Området är planlagt i P97-4 för idrottsändamål. Bestämmelserna behöver 
kompletteras med handel samt beskrivning kring placering med tanke på att 
området i hög utsträckning är prickmarkerat. En planhandling har arbetats fram 
vilket ger möjligheten att etablera handel samt placera verksamheten på prickmark 
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. I övrigt gäller P97-4 som tidigare.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 87. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-30, § 61. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-16. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2022-06-28. 
 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(17) 
Kommunfullmäktige 2022-10-12 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 61 KS 2022/110 
 

Detaljplan – Norrbystugan 3:2     

Beslut 
Kommunfullmäktige att antar förslag till ny detaljplan för del av Norrbystugan 3:2. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Fastigheten Norrbystugan 3:2 är belägen i Västerljungs tätort i anslutning till  
Norrbyvallen och ingår i detaljplanen P97-4. Totalt omfattar fastigheten drygt 4.000  
kvm och den är sedan länge bebyggd med ett mindre bostadshus. Gällande  
detaljplan möjliggör byggnation av bostad eller Kultur – museum, hembygdsgård  
upp till 150 kvm i ett plan och fastigheten har en q1 bestämmelse där ny  
bebyggelse ska anpassas med hänsyn till miljöns egenart. Fastigheten är inte  
delbar. Nuvarande fastighetsägare har inkommit med förfrågan om att få dela  
fastigheten.  
 
Kommunalt vatten och avlopp finns i direkt anslutning till området.  
Tillgång till hållplats för kollektivtrafiken finns i fastighetens närhet och via Norrby  
gata nås Kyrkskolan och ortens förskolor på ett enkelt sätt. Kommunen ändrade  
detaljplanen för fastigheten direkt söder om den nu aktuella för några år sedan i  
syfte att uppnå det som nu önskas för Norrbystugan 3:2. Förslag till ny detaljplan  
möjliggör en delning, säkerställer befintliga kulturmiljövärden samt skapar två 
tomter för permanentbostäder.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 88. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-30, § 60. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-16. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2022-08-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(17) 
Kommunfullmäktige 2022-10-12 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 62 KS 2022/111 
 

Revidering av PBL-taxa för delar av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
  
2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde 
ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.  
Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag 
som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde 
Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.  
 
Sedan dess har taxan reviderats vid fyra tillfällen för att möta förändringar i lag-
stiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så 
nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som nu 
är aktuell är aktualiserad främst av det senare skälet. Grundprinciperna i taxan är 
desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 89. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-07, § 42. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-24.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2022-05-12.  
Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 63 KS 2022/112 
 

Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobak samt spel om pengar (ANDTS)   

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner reviderad Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobak samt spel om pengar (ANDTS) för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Den reviderade planen utgår från den av riksdagen beslutade strategin för alkohol, 
narkotika-, dopnings-, tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. Syftet med 
strategin är att ange mål och inriktning för hur insatser inom ANDTS-området ska 
genomföras, samordnas och följas upp under tidsperioden. Revideringen av 
handlingsplanen innebär att även spel om pengar finns med som nytt område.  
 
Kommunens plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter samt skadeverkningar av spel (ANDTS) har tagits fram med mål 
och insatser/åtgärder för Trosa kommun.  
 
Humanistiska nämnden har huvudansvaret för verksamhetsområdet ANDTS men 
eftersom handlingsplanen är kommunövergripande behöver planen antas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 90. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Humanistiska nämnden 2022-05-31, § 53. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2022-04-29.  
Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak samt 
spel om pengar (ANDTS). 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden 
Socialchef 
Författningssamlingen  
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§ 64 KS 2022/113 
 

Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2023 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
För år 2023 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2022,  
• kvartalsrapport 2023,  
• budget 2024,  
• delårsbokslut 2023, 
• och reviderad budget 2024.  

 
Hänsyn har även tagits till ledigheter under året: sportlov, påsklov och höstlov. 
 
Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 91. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-21.  
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§ 65   KS 2022/84 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2021.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan. 
 
Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 92. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-20.  
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 2021  
Granskningsrapport 2021  
 
Jäv 
Helena Koch (M), Michael Swedberg (M) och Anders Lindblad (S) anmäler jäv och 
deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Samordningsförbundet RAR 
Ekonomienheten  
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§ 66  KS 2022/85 
 

Budget 2023 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2023. 
 
___________ 
 
Reservation  
Bertil Malmberg (-) lämnar en skriftlig reservation, se nedan.  
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2023 års budget för förbundet. Vid 
samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med 
totalt 16 Mkr. Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, 
totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 
år den 1 november 2021. För Trosas del innebär det en kostnad på 187 302 kr, 
vilket är en ökning med drygt 3 tkr jämfört med budget 2022. Regionen svarar för 
25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (-): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Helena Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-09-28, § 93.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-20.  
Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
Reservation 
Bertil Malmberg (-) lämnar följande reservation:  
Föreliggande underlag för beslut kan inte ses som en rimlig utformad budget 
eftersom den endast redovisar intäkter från medlemmarna och inte en stavelse om 
utgifterna och planerad verksamhet. Med anledning av detta reserverar jag mig 
mot beslutet. 
 
Kopia till: 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
Ekonomienheten. 
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§ 67  KF 2022/3 
 

Frågor 

Beslut 
Tommy Fogelberg (V) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Portnoff (M) om vår finansiella beredskap.  
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats muntligen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Till dagens sammanträde har en fråga kommit in: 
1. Fråga om kommunens finansiella beredskap ställd av Tommy Fogelberg (V) till 
kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). 

 
 

Ärendets beredning 
Fråga från Tommy Fogelberg (V) 2022-10-04. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 68      KS 2022/12 
 

Interpellation om hanteringen av avloppsfrågan på Tofsö 

Beslut  
 
1. Interpellationen får ställas.  
 
2. Interpellationen anses vara besvarad.  
 
___________  
 
Ärendet  
Bertil Malmberg (-) har kommit in med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Daniel Portnoff (M) om hanteringen av avloppsfrågan på Tofsö. 
Interpellationen har överlämnats till teknik- och servicenämndens ordförande John 
Carlsson (C) för besvarande.  
 
Ärendets beredning  
Interpellationssvar från John Carlsson (C) 2022-10-11.  
Interpellation från Bertil Malmberg (-) 2022-03-19.   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 69 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen motion har anmälts vid dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
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