
 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-06-29 

 

Plats och tid: Kommunhuset, kl. 17:00-17:10 

Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M)*, ordförande  

Bengt-Eric Sandström (L) 1:e vice ordförande 

Magnus Johansson (S) 2:e vice ordförande  

Helena Koch (M)  

Tomas Landskog (M) 

Stefan Björnmalm (C)  

Arne Karlsson (KD) 

Anders Lindblad (S) 

Tommy Fogelberg (V) 

Maria Arman (MP) 

Johan Rehnström (SD) 

Inte tjänstgörande ersättare: Michael Swedberg (M), Dan Larson (M) Lennart Tällö (S), 

Övriga närvarande: 

 

*Närvarande på plats i kommunhuset.  

Nadja Furuberget Skog* (sekreterare), Ann Larsson (M) 

kommunfullmäktiges ordförande 

Övriga närvarande på distans genom Microsoft Teams. 

  

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2022-07-05 

  

Underskrifter:  Paragrafer 

74-75 

 Nadja Furuberget Skog, sekreterare 

   

 Daniel Portnoff (M), ordförande  

   

 Magnus Johansson (S), justerande  

Anslag/bevis 

Organ: Kommunstyrelsen 

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 

 2022-06-29 2022-07-06 2022-07-28 

Förvaringsplats för 

protokollet: Kommunhuset, Trosa 

 

Underskrift:  

 

 Nadja Furuberget Skog  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

§ 74 Investeringsmedel för inventarier till ny ishall KS 2022/89 

§ 75 Markanvisningsavtal avseende ny etablering för 

Willys inom Lånesta 4:14 mfl Vagnhärad  

KS 2022/90 
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§ 74 KS 2022/89 

 

Investeringsmedel för inventarier till ny idrottshall 

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 3 400 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. 

 

 

Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2022-06-22. 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-16 § 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till  

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 75 KS 2022/90 

 

Markanvisningsavtal avseende ny etablering för Willys inom 

Lånesta 4:14 mfl Vagnhärad 

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.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Arman (MP): Återremiss 

Tommy Fogelberg (V): Återremiss 

Daniel Portnoff (M): Ärendet ska avgöras idag samt bifall till framskrivet förslag 

 

Beslutsgång 

Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot förslaget om att 

ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2022-06-23. 

Markanvisningsavtal 

Inkommen skrivelse 2022-06-21 

 

 

 

Kopia till 

Mark- och exploateringschef 


