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§ 51  
 

Information från Trofi 

Tommy Biserud, VD Trofi, återkopplar från verksamheten 2021 och informerar om 
planer för 2022 och framåt.  
 
___________ 
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§ 52  
 

Information från Trobo 

Björna Alm, VD Trobo, återkopplar från verksamheten 2021 och informerar om 
planer för 2022 och framåt.  
 
___________ 
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§ 53  
 

Information om civilt försvar 

Kommunikationschef och beredskapssamordnare Richard Kihlgren informerar om 
civilt försvar och kommunens ansvar under höjd beredskap.  
 
___________ 
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§ 54  
 

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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§ 55  
 

Presentation av Medborgarundersökningen 

Kommunchef Johan Sandlund presenterar resultatet från senaste 
Medborgarundersökningen.  
 
___________ 
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§ 56 KS 2022/38 
 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kontorets yttrande över revisionsrapporten.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun genomfört 
en granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden har ändamålsenliga 
rutiner och tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens 
lokalförsörjningsbehov. 
 
Efter genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att kommunstyrelsen 
och teknik- och servicenämnden inte helt säkerställer ändamålsenliga rutiner och 
tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens lokalförsörjningsbehov. 
Till stora delar finns väl fungerande rutiner med styrande dokument och ett aktivt 
arbete i förvaltningsorganisationen med att bedöma och realisera 
lokalförsörjningen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:  
Berörda nämnder ska ges möjlighet att genom remissförfarande yttra sig om den 
årliga lokalförsörjningsplanen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till framskrivet förslag samt avslag till Magnus Johanssons 
tilläggsförslag. 
 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund, 2022-04-20. 
Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjningsprocessen mars 2022  
 
 
 
 
Kopia till 
Revisionen 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(9) 
Kommunstyrelsen 2022-05-04 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 57 Dnr KS 2022/59 
 

Revidering av Informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen    

Beslut 
Kommunstyrelsen antar revidering av Informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 
är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. I 
informationshanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de 
ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 
Beslut om gallring är en förutsättning för att få gallra (förstöra) allmänna 
handlingar. Informationshanteringsplanen utgör på så sätt grunden för allt arbete 
med informationshantering och är ett stöd både för den egna organisationen som 
enkelt behöver veta hur den hanterar och hittar information men även för 
utomstående som vill ta del av information. 
 
För att hålla informationshanteringsplanen aktuell ska en översyn av planen göras 
minst en gång per år. Revideringar gällande handlingstyper samt bevara/gallra ska 
beslutas av kommunstyrelsen, övriga delar i planen kan förvaltningen revidera.  
 
Efter en genomgång av informationshanteringsplanen har kontoret konstaterat att 
det finns behov av revidering. Som underlag till förslag till revideringar bifogas 
endast de delar i informationshanteringsplanen som berörs av förslaget.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-/bolagssekreterare 
Emma Svedin, 2022-04-12. 
Förslag till revidering av Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen – 
berörda delar 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Författningssamlingen 
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