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Forts. 
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§ 27 KS 2018/175 
 

Val av justerare  

Beslut 
Sandra Karlsson (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
eftersom ordinarie justerare inte är närvarande. 
 
___________ 
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§ 28  
 

Aktuell lägesinformation och beredskapsläge med anledning 
av förändringar i omvärlden 

Kommunchef  Johan Sandlund informerar om läget i Ukraina och vilket 
beredskapsläge Trosa kommun har.  
 
___________ 
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§ 29  
 

Information om gång- och cykelvägsanalys för Trosa 
kommun 

Planchef Linda Axelsson har en genomgång av följande gällande gång- och 
cykelvägsanalysen: 

• Syfte och metod 
• Åtgärder utifrån teman 
• Kartor/bristanalys 
• Fortsatt arbete  

 
___________ 
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§ 30  
 

Information om kollektivtrafikplan 2022-2030  

Jessica Berg, infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare, presenterar 
kollektivtrafikplan 2022-2030 och går igenom följande: 

• Nulägesbeskrivning 
• Ostlänken 
• Framtidsspaning 
• Vision, mål och strategier 
• Prioriterade utvecklingsbehov 

 
___________ 
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§ 31  
 

Information om uppföljning av Trosa kommuns 
miljöledningssystem  

Elin van Dooren, enhetschef ekologienheten, informerar om uppföljningen av Trosa 
kommuns miljöledningssystem och ger några exempel från nämndernas och 
bolagens redovisningar.  
 
___________ 
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§ 32 KS 2022/41 
 

Bokslut 2021 för Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelser och resultat för 2021 för 
kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och ekoutskott. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen och politisk verksamhet redovisar ett överskott jämfört med 
budget för 2021 med 11,4 mkr, varav 8,6 mkr är hänförligt till central buffert. 
 
Den politiska verksamheten redovisar ett överskott om 2,0 mkr exkl. central 
buffert. Covid-19 har väsentligt förändrat de ekonomiska förutsättningarna även 
under 2021. Kostnaderna är högre för digitala lösningar och anpassningar, 
samtidigt har kostnader för möten, utbildningar och konferenser varit låga.  
 
Ekoutskottets resultat för 2021 var ett överskott på 0,2 mkr mot budget. Del av 
överskottet beror på att avsatta kostnader för markåtkomst inom våtmarksprojekt 
inte kunnat genomföras pga. osäkra geotekniska förhållanden som kräver 
ytterligare utredning.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2022-03-27. 
Verksamhetsberättelser Politisk ledning/Kommunkontor och Ekoutskott inkl. 
måluppföljning. 
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§ 33 Dnr KS 2022/45 
 

Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade 
stiftelser/fonder    

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa 
kommun förvaltar. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Räkenskaper för år 2021 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas 
av Trosa kommun; 

• Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål 
• Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål 
• Stiftelsen Amalia Johanssons fond 

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse från Björn Alm, redovisningsansvarig, 2022-03-27. 
Räkenskaperna för respektive fond. 
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§ 34 Dnr KS 2022/46 
 

Utförd internkontroll 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2021 och 
uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Inom kommunkontoret finns en projektgrupp med representanter från ekonomi, 
personal, kansli, IT och service. Internkontrollgruppens årliga arbete omfattar: 

• göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan  
• säkerställa att kontroller genomförs 
• återrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts 
• rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks 

 
En sammanställning av utförda kontroller rapporteras till Kommunstyrelsen efter 
varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller 
på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Internkontroll för 2021 
som antogs av Kommunstyrelsen våren 2021 har utförts och är i de flesta fall helt 
tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. Arbetet har utförts 
i enlighet med plan.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2022-03-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revision    
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§ 35 Dnr KS 2022/47 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022     

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2022 för Kommunstyrelsens 
politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram 
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022.  
 
Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar 
och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat 
med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas 
risken med i kontrollplanen.  
 
Av riskanalysens totalt 63 identifierade risker har 23 stycken ett riskvärde 
överstigande åtta och förts in i internkontrollplanen för 2022. Två nya risker har 
identifierats; behörighetstilldelning för passagesystem lokaler och risk för hot och 
våld, varav behörighetstilldelning får ett riskvärde överstigande åtta.  
 
Nio kontroller i internkontrollplanen är gemensamma för samtliga nämnder och 
bolag. dessa är märkta med stjärna (*). Stjärnkontrollerna avser bland annat 
arbetsmiljö och informationshantering. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2022-03-23. 
Riskanalys för Kommunstyrelsen 2022. 
Internkontrollplan 2022 för Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revision  
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§ 36 Dnr KS 2022/48 
 

Investeringsmedel för inventarier till socialkontorets nya 
lokaler  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fördelar 600 tkr från kommunstyrelsens 

investeringsreserv till humanistiska nämnden för att investera i inventarier 
till socialkontorets nya lokaler.  

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens 
investeringsreserv som minskar från 5 000 tkr till 4 400 tkr. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Socialkontoret har sin arbetsplats i samma hus som vårdcentralen och boende för 
äldre. Då boendeplatser för äldre ökar behöver socialtjänsten flytta till andra 
lokaler.  
 
Socialkontoret kommer att flytta till nya lokaler på Industrigatan 8 B och behovet 
av möbler och inventarier behöver införskaffas. En offert har lämnats av 
kommunens upphandlade leverantör på 700 tkr. Eftersom inga medel finns 
budgeterade för nya inventarier föreslås det att medel avsätts till detta från 
kommunstyrelsens investeringsreserv.  
 
I humanistiska nämndens investeringsbudget finns 100 tkr avsatta för inventarier 
socialkontoret. I förslag till beslut fördelas därmed 600 tkr från kommunstyrelsens 
investeringsreserv istället för begärda 700 tkr. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2022-03-16. 
Humanistiska nämnden 2022-03-15, § 24. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, 2022-03-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Humanistiska nämnden 
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§ 37 Dnr KS 2022/44 
 

Rätt att teckna skuldebrev för kommunens räkning samt 
firmatecknare  

Beslut 
1. Avtal, andra handlingar och skrivelser, som rör upptagande och omsättning av 
lån samt borgensförbindelse och som beslutats av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, vid förfall 
för denne andre vice ordförande och kontrasigneras av ekonomichefen eller vid 
dennes förfall kommunchefen. 
 
2. Tecknande av Trosa kommuns firma får ske av kommunchef Johan Sandlund eller 
ekonomichef Björn Alm var för sig. 
 
3. Tecknande av Trosa kommuns plus- och bankgiro, checkar och andra 
motsvarande värdehandlingar får ske av kommunchef Johan Sandlund eller 
ekonomichef Björna Alm. Kontrasignering av ekonomiassistent krävs. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av att Trosa kommun har en ny ekonomichef från och med den  
1 april 2022 behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut om firmatecknare.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2022-03-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef  
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§ 38 Dnr KS 2022/49 
 

Exploateringsavtal för del av Alby 4:64 i Vagnhärad   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
Peab avseende exploatering av del av Alby 4:64 i Vagnhärad,  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ny detaljplan för aktuellt 
område. Detaljplanen möjliggör exploatering för cirka 32 stycken nya radhus i norra 
exploateringsområdet och cirka 18 stycken bostäder i parhusform i södra delen allt 
med upplåtelseformen bostadsrätt. 
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär att 
exploatören ombesörjer och bekostar iståndsättning av nya gator mm inom 
exploateringsområdet inklusive iståndsättning av Lundbyvägen. Dessutom anläggs 
en ny gång och cykelväg från exploateringsområdet österut mot Nygårdsplatån.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2022-03-15. 
Exploateringsavtal för del av Alby 4:64 i Vagnhärad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef   
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§ 39 Dnr KS 2021/31 
 

Gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun     

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gång- och cykelvägsanalys och lämnar över 
den till teknik- och servicenämnden för planering av genomförande. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en protokollsanteckning, se nedan.  
Anders Lindblad (S) biträder protokollsanteckningen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tekniska enheten antog år 2008 en trafikstrategi där bland annat ett uppdrag att 
arbeta fram en gång- och cykelvägsanalys för Trosa och Vagnhärads tätorter. 
Planutskottet ledde arbetet med gång- och cykelvägsanalysen och år 2010 antogs 
dokumentet vilket sedan utgjort ett viktigt underlag för att prioritera kommunala 
investeringar liksom säkerställa fortsatt utbyggnad genom exploateringsåtaganden i 
samband med detaljplanering. Analysen följdes upp år 2017 och en stor del av de 
förslag som togs fram tidigare har nu genom förts. Under våren påbörjades arbetet 
med kommunens nya gång- och cykelvägsanalys.  
Utifrån det gemensamma arbetet under våren med berörda tjänstemän och 
kommunstyrelsens planutskott har ett förslag till ny gång- och cykelvägsanalys 
börjat arbetas fram. Vid de senaste planutskotten har vårens arbete förtydligats 
och kompletterats och ett slutligt förslag till gång- och cykelvägsanalys har tagits 
fram. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till den nya gång- och 
cykelvägsanalysen och överlämna den till teknik- och servicenämnden för 
kommande planering av genomförande under nästa mandatperiod. 
Genomförandeplaneringen ska sedan samrådas med Planutskottet innan 
genomförandet inleds. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret och tekniska enheten att 
utreda förutsättningarna för att anlägga en avskild cykelväg den avslutande biten 
ut till Stensunds folkhögskola. 
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 
avslag till Tommy Fogelbergs tilläggsförslag.  
Anders Lindblad (S): Bifall till Tommy Fogelbergs tilläggsförslag. 
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 
avslag till Tommy Fogelbergs tilläggsförslag. 
 
Forts. 
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Forts. § 39 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Kommunstyrelsens planutskott 2022-03-24, § 3.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda 
Axelsson 2021-12-15.  
Gång- och cykelvägsanalys. 
 
 
Protokollsanteckning 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en protokollsanteckning som Anders Lindblad (S) 
biträder: 
Vänsterpartiet har under lång tid verkat för en GC-väg ut till Stensundsområdet och 
Stensunds folkhögskola. Vi har sett det som naturligt att den löper parallellt med 
befintlig väg, och hade gärna sett att den införlivades i den upprustning av vägen 
som gjordes under 2021.  
I förslaget vi nu tar ställning till anges en annan tänkbar sträckning av GC-väg ut 
till Stensund, med två tillkommande överbryggningar. Den sträckningen kommer 
vad vi förstår korta sträckan en hel del, och i kombination med föreslagna 
upprustningar, markutjämning mm så är vi nöjda med förslaget. 
Dock kvarstår halvannan kilometer ut till folkhögskolan, som måste företas på 
befintlig väg. Det är ganska många som dagligen cyklar den sträckan, såväl 
personal som kursdeltagare, och särskilt under mörka årstiderna så är det förenligt 
med risk. Vi ser gärna att även den avslutande sträckningen kan dras för sig, 
parallellt med vägen, eller ha en egen dragning. Vad som är bäst får den föreslagna 
utredningen visa. 
Vi vill därför komplettera föreliggande beslut med nedanstående tilläggsförslag. 
Att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret och tekniska enheten att utreda 
förutsättningarna för att anlägga en avskild cykelväg den avslutande biten ut till 
Stensunds folkhögskola. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden  
Kommunstyrelsens planutskott   
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§ 40 Dnr KS 2022/50 
 

Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
En förutsättning för att vår demokrati ska fungera är att individer känner tilltro till 
det demokratiska systemet och visar respekt för alla individers lika värde. 
Våldsbejakande extremism har blivit en allt mer påtaglig företeelse i samhället och 
kommit att uppfattas som ett hot mot demokratins grundläggande värderingar.  
I juli 2014 utsåg regeringen en nationell samordnare i syfte att förbättra samverkan 
mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal 
nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
Rollen som lokal samordnare mot våldsbejakande extremism tillsätts av 
kommunchefen. Under våren 2016 utsågs skolkontorets utvecklingsledare som 
lokal samordnare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Området Omvärldsbevakning bör utvecklas med gedigen utbildning 
om våldsbejakande gruppers ideologi och bevekelsegrunder. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt avslag 
till Bertil Malmbergs tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Humanistiska nämnden 2022-03-15, § 17. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-02-15.  
Förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden  
Författningssamlingen   
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§ 41 Dnr KS 2022/51 
 

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd 
redovisning 2021   

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under 
kalenderåret 2021 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala 
ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 
årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 

2. Resultatenheternas resultat för 2021 överförs, per april 2022 med 1 767 tkr 
till resultatenheterna inom skola/förskola  

3. Resultatenheternas resultat för 2021 överförs, per april 2022 med 1 090 tkr 
till resultatenheterna inom vård och omsorg  

4. Finansförvaltningens budget, minskar med 2 857 tkr. 
5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte 

avslutats överförs till budgetåret 2022 med totalt 68 032 tkr. 
6. 30 mkr öronmärks för vikande konjunktur. 
7. 10 mkr öronmärks för att stärka kommunens beredskap och civilförsvar. 

 
___________ 
 
 
Ärendet 
Förslag till årsredovisning för 2021 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 65 mkr 2021. Nämnderna redovisar 
sammantaget ett överskott jämfört med budget med 1 mkr. 

I 2021 års centrala buffert fanns 20,8 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 
6,6 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 5,6 Mkr till Humanistiska nämnden. 
Det innebär en positiv avvikelse på 8,6 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.  

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med 1 767 tkr. 
Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 090 tkr.  
 
Trobo 
Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 3 163 tkr. 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 41 
 
 
Trofi 
Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 234 tkr. 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 67,6 mkr. 
 
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2021. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2021. Se bifogad förteckning.  
 
Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan ”KL”) i årliga 
beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) 
avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Lindblad (S): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Av årets 
resultat öronmärks 15 miljoner för att tillskapa fler särskilt boendeplatser. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag samt avslag till Anders Lindblads 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2022-04-20.  
Årsredovisning 2021 för Trosa kommun  
Årsredovisning 2021 Trosabygdens fastigheter AB 
Årsredovisning 2021 Trosa fibernät AB 
Överföring av investeringsprojekt 
Bokslutsberedning 2022-03-21 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 42 Dnr KS 2022/52 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens 
Bostäder AB     

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2021 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att utdelning på 470 000 kronor lämnas till ägaren för året. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 65 987 059 kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse  
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
Trosabygdens Bostäder AB är ett av Trosa kommun helägt bolag. Styrelsen har i 
årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB. 
Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 293 662 kronor och 
resultat för året på 3 163 397 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2021. 
Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid  
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2021 

• att utdelning på 470 000 kronor lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 65 987 059 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2022-04-13. 
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 43 Dnr KS 2022/53 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB     

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2021. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -180 588 kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse 
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
Trosa Fibernät AB är ett av Trosa kommun helägt bolag. Styrelsen har i 
årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. 
Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på 53 772 kronor och resultat för året 
på -234 360 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2021. 
Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid 
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2021 

• att ingen utdelning lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -180 588 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2022-04-13. 
Årsredovisning Trosa Fibernät AB 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 Dnr KS 2022/42 
 

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns 
miljöledningssystem 2021. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet 
årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för 
kommande prioriteringar och beslut.  
 
Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners 
gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2022-03-28, § 13. 
Tjänsteskrivelse från Elin van Dooren enhetschef ekologienheten, 2022-03-18.  
Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021. 
 
 
Röstförklaring  
Vänsterpartiet lämnar följande röstförklaring:  
Till nästa års redovisning av miljöledningsarbetet föreslår vi följande två rubriker; 
Framgångsfaktorer och Förbättringsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(30) 
Kommunstyrelsen 2022-04-20 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 45 Dnr KS 2022/40 
 

Medfinansieringsavtal – Ostlänken Vagnhärad del 2       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till medfinansieringsavtal – Ostlänken 
Vagnhärad del 2 mellan Trosa kommun och Trafikverket region Öst. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avtal med Trafikverket 
region Öst om medfinansiering av förutsättningsskapande åtgärder inför Ostlänkens 
utbyggnad. Avtalet är det andra medfinansieringsavtalet kopplat till Ostlänken och 
förutsätter för sin giltighet att Kommunfullmäktige godkänner det senast 2022-06-
30.  
 
För den nya stationen vid Ostlänken i Vagnhärad tillhandahåller Trafikverket ett 
grundutförande av en stationsanläggning dimensionerat utifrån prognosticerat 
resande till och från Vagnhärad station. Syftet med föreslaget medfinansieringsavtal 
är att reglera Trafikverkets respektive Trosa kommuns finansiella ansvar för 
byggande av Vagnhärads station och åtgärder i dess närhet. 
Medfinansieringsavtalet omfattar två åtgärder där Trosa kommun önskar tillägg till 
Trafikverkets grundutförande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och infrastruktur- och 
kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg 2022-03-22. 
Förslag till Medfinansieringsavtal  – Ostlänken Vagnhärad del 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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§ 46 Dnr KS 2022/6 
 

Kollektivtrafikplan 2022-2030 för Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till kollektivtrafikplan 2022-2030 för Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en protokollsanteckning, se nedan. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun är en växande kommun med stark efterfrågan på en attraktiv 
kollektivtrafik. Kommunfullmäktige antog Kollektivtrafikvision för Trosa kommun i 
juni 2013, vilken legat till grund för de senaste årens prioritering av 
kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit fram ett förslag till 
kollektivtrafikplan för perioden 2022-2030. Planens syfte är att ge en tydlig 
färdriktning för vad vi vill åstadkomma med kollektivtrafiken på kort och lång sikt. 
 
Genom ett samlat dokument där såväl långsiktig vision, utvecklingsbehov och 
konkreta åtgärder finns redovisade, kan kollektivtrafikplanen fungera som ett 
underlag i den kommunala planeringsprocessen och ge stöd för ekonomiska beslut 
kopplade till satsningar inom kollektivtrafikområdet. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Uppdra åt förvaltningen/kollektivtrafiksamordnaren att utreda 
möjligheterna och förutsättningarna för privatpersoner att i mån av plats medfölja 
skolskjutsar till och från Stensundsområdet. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt avslag 
till Tommy Fogelbergs tilläggsförslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 46 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens planutskott 2022-03-24, § 2. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och infrastruktur- och 
kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg, 2022-01-12.  
Förslag till kollektivtrafikplan. 
 
 
Protokollsanteckning 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en protokollsanteckning: 
Vänsterpartiet hade gärna sett att den utökade kollektivtrafiklinjen som trafikerar 
Stensundsvägen, hade fått fortsätta ut till Stensundsområdet. Det är ganska många 
som bor i området, och det som startade som sommargästområde har nu en 
stadigt ökande permanentboendedel, med dagliga kommunikationsbehov.  Denna 
grupp, tillsammans med deltagare och personal på Stensunds folkhögskola, tror vi 
utgör underlag för kollektivtrafik, och hade gärna sett att åtminstone några turer  i 
nämnda busslinje kunde utökats – t.ex. morgon & kväll - och gått ut till 
Stensundsområdet. 
Idag går det dagliga skolbussar på vardagar till och från Stensundområdet. De är 
inte alltid fyllda, och vi har tidigare diskuterat möjligheten för privatpersoner att i 
mån av plats, kunna åka med skolbussar. Vi är väl medvetna om såväl juridiska 
som praktiska problem med biljettavgifter och andra problem som är behäftade 
med detta, men tycker ändå att det är värt att pröva frågan. 
I väntan på att resandeunderlaget för att motivera en egen kollektivtrafiklinje ut till 
Stensundsområdet växer, så skulle vi gärna se att förvaltningen/ 
kollektivtrafiksamordnaren får ett uppdrag att se om det överhuvudtaget är möjligt 
att låta privatpersoner åka med skolskjutsen, i mån av plats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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§ 47 Dnr KS 2022/54 
 

Detaljplan – Del av Alby 4:64, Alby etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Alby 4:64, Alby 
etapp 2. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Peab Bostad AB äger ett större markområde i västra Vagnhärad vid Alby. År 2010 
antogs en detaljplan för den södra delen av området och utbyggnad av området 
pågår just nu. Den norra delen av markinnehavet har tidigare varit låst för fortsatt 
planering med tanke på utredningskorridoren för Ostlänken. Planeringen av 
järnvägen har nu kommit vidare och en tänkt linjesträckning är på väg att 
fastställas. Detta möjliggör planläggning och fortsatt utbyggnad av bostäder. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-07, § 66. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-08-24. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2021-06-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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§ 48 Dnr KS 2022/55 
 

Detaljplan – Lånesta 4:14 m.fl.   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige att antar förslag till ny detaljplan för Lånesta 4:14. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vagnhärads torg har under de senaste åren genomgått en förändring vilket  
resulterat i en mer attraktiv miljö i kombination med nya verksamheter och  
bostäder. Trobo äger intilliggande fastigheter och inom en finns Hemköp etablerat  
sedan lång tid tillbaka. Företaget har framfört önskemål om att kunna utöka sin  
verksamhet vilket inte är möjligt på befintlig plats. Därför har kommunen sålt en  
fastighet i Lånesta för att möjliggöra en nyetablering i Vagnhärad. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-04.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-08, § 23. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-15.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2022-02-04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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§ 49 Dnr KS 2022/1 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anmälda delegeringsbeslut.  

 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 
 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

KS 
2022/44 

1.1 Beslut om firmatecknare 2022-04-01 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 
2022/3 

 Fullmakt att representera 
Trosa kommun på Stua ABs 
årsstämma 2022 

2022-03-29 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 
2022/3 

 Fullmakt att representera 
Trosa kommun på 
Kommuninvests 
föreningsstämma 2022 

2022-03-01 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

 
  
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-04-13.  
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§ 50  Dnr KS 2022/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Brottsförebyggande rådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-02-01. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-03-21. 
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträde 2022-03-24. 
 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
– Protokoll från sammanträde 2022-03-28. 
 
Trosabygdens Bostäder AB, Trobo 
– Protokoll från sammanträde 2022-03-28. 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV 
– Protokollsutdrag 2022-03-11, Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård.  
 
Region Sörmland 
– 2022-03-08, Avsiktsförklaring – Gemensam utveckling av möjligheterna att öka 
tillgängligheten för närvårdstjänster inom Trosa kommun.  
 
Kungliga Hovstaterna 
– 2022-03-29, Tackbrev från Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel till 
kommunstyrelsens ordförande för samtal om läget i landet med anledning av covid 
19-pandemin. 
 
Ekonomienheten 
– Finansrapport för Trosa kommun 2021.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-04-13. 
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