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Kanslienheten 

Nadja Furuberget Skog 

Nämndsekreterare 

0156-520 82 

Nadja.skog@trosa.se 

Kallelse 

Datum 

2022-06-22 

 

Tid: Onsdagen den 29 juni 2022 

Kl. 17:00  

 

Plats: Trosa kommunhus* 

 

Gruppmöten: Kontakta er gruppledare för information 

  

Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans genom Microsoft Teams. Endast 

ordförande och sekreterare deltar på plats i kommunhuset. 

 

Kallelse till kommunstyrelsen  

  

Till kommunstyrelsen 

1.  Investeringsmedel för inventarier till ny idrottshall  KS 2022/89 

2.  Markanvisningsavtal avseende ny etablering för Willys inom 

Lånesta 4:14 mfl i Vagnhärad 

KS 2022/90 

 

 

 

Daniel Portnoff   Nadja Furuberget Skog 

Ordförande    Sekreterare   
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Ekonomienheten 

Björn Alm 

Ekonomichef 

0156-533 36 

bjorn.alm@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-06-22 

Diarienummer 

KS 2022/89 

  

Investeringsmedel för inventarier till ny idrottshall 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fördelar 1000 tkr från kommunstyrelsens 

investeringsreserv till kultur-och fritidsnämnden för att investera i 

inventarier till den nya idrottshallen.  

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens 

investeringsreserv som minskar från 4 400 tkr till 3 300 tkr. 

 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden 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. 

 

  

Bilagor 

– protokollsutdrag KFN 2022-06-16, § 36. 

 

 

 

 

Björn Alm 

Ekonomichef 

 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 KFN 2022/24 

Utökad investeringsbudget för kultur- och 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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Samhällsbyggnadskontoret 

Björn Wieslander 

Mark- och exploateringschef 

0156-520 30 

bjorn.wieslander@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-06-23 

Diarienummer 

KS 2022/90 

  

Markanvisningsavtal avseende ny etablering för Willys inom 

Lånesta 4:14 mfl, vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till överföring av gällande 

markanvisningsavtal med Vagnhärads matmarknad AB (Hemköp) till Grundbulten 

110453 AB, avseende ny etablering för Willys inom fastigheten Lånesta 4:14 m fl 

vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad.  

 

2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har i beslut 2021-03-03, § 9 beslutat att godkänna förslag till 

markanvisningsavtal med Vagnhärads Matmarknad AB (Hemköp), avseende förvärv 

av mark inom Lånesta 4:14 m fl för byggnation av ny Willys-butik vid 

Kalkbruksvägen i Vagnhärad.  

Ägaren till Vagnhärads Matmarknad Andreas Norlin har av finansiella skäl önskemål 

om att överföra markanvisningsavtalet på oförändrade villkor till ett eget nybildat 

bolag. Avsikten är därefter att bolaget överlåts till ny exploatör, Propulus Market 

som genomför byggnationen av ny Willys-butik.  

 

 

 

 

Björn Wieslander 

Mark- och exploateringschef 

 

Bilaga 

Markanvisningsavtal  

Skrivelse från Andreas Norlin 
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