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§ 76  
 

Information om arbete med ANDTS  

Socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola Nordqvist informerar 
om kommunens arbete med ANDTS.  
 
___________ 
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§ 77  
 

Information om medfinansiering Leader Sörmlandskusten 

Näringslivschef Jonas Ivervall informerar om varför Trosa kommun ska fortsätta 
vara med i Leader Sörmlandskusten. 
 
___________ 
 
 
 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 78  
 

Återkoppling om valets genomförande 

Kanslichef Helena Edenborg informerar om genomförandet av valen 2022. 
 
___________ 
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§ 79 KS 2022/114 
 

Investeringsmedel för inköp av läsplattor till 
förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fördelar 350 tkr från kommunstyrelsens 

investeringsreserv till kommunstyrelsen för att investera i nya läsplattor till 
förtroendevalda. 

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens 
investeringsreserv som minskar från 3 400 tkr till 3 050 tkr. 

 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-04 § 32 att distribution av kallelser, 
handlingar och informationsmaterial ska ske genom digitala utskick till ledamöter 
och ersättare. Trosa kommun tillhandahåller därför läsplattor till ledamöter och 
ersättare för att man på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna ta del av de digitala 
utskicken. 
 
Inför varje ny mandatperiod görs en reinvestering av läsplattor till förtroendevalda. 
Inköp av läsplattor med tillhörande fodral kommer att avropas från ramavtal från 
Adda, ett företag inom Sveriges kommuner och regioner.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm och kanslichef Helena Edenborg, 
2022-09-19. 
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§ 80 Dnr KS 2022/102 
 

Medfinansiering Leader Sörmlandskusten 2023-2027 

Beslut 
Trosa kommun ska medfinansiera Leader Sörmlandskusten för perioden 2023-2027. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommun har medfinansierat Leader Sörmlandskusten under den senaste 
programperioden (2014-2020 med förlängning 2021-2022). Under denna period 
har kommunens invånare, företag och föreningar haft nytta av ett flertal 
genomförda projekt vilket gör att bedömningen är att insatta medel har gett en god 
utväxling. Vi har tidigare i år undertecknat en avsiktsförklaring om vår medverkan 
under den nya programperioden. 
 
Leadermetoden är ett verktyg som är väl etablerat för landsbygdsutveckling där 
man verkar nerifrån och upp och i trepartnerskap mellan ideell, privat och offentlig 
sektor. Syftet med Leader är att befolkningen tillsammans ska kunna utveckla 
området utifrån lokala förutsättningar. 
 
Den årliga medfinansieringen för den nya perioden är högre än för förra perioden 
och att vi ändå förordar detta motiveras med att det har blivit betydligt svårare för 
mindre kommuner att ansöka om och få medel för EU-projekt via t ex ESF. Via 
Leader ser vi att vi kan skapa projekt som är till god nytta för företag, invånare och 
föreningar vilket vi annars helt skulle gå miste om. 
Trosa kommuns intressen i Leader Sörmlandskustens beslutande organ tas tillvara 
genom representation av företagare eller invånare i styrelsen. 
 
Näringslivsenheten är ansvarig för EU-samordningen i kommunen och kommer 
även fortsatt ansvara för arbetet med och kring Leader Sörmlandskusten. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och näringslivschef Jonas 
Ivervall, 2022-09-14. 
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§ 81 Dnr KS 2022/103 
 

Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030  

Beslut 
Trosa kommun antar Sörmlands Näringslivsstrategi för perioden 2022-2030.   
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Bertil Malmberg (-) deltar inte i beslutet. 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
___________ 
 
Ärendet 
Region Sörmland har, i dialog med länets kommuner, företag, andra 
näringslivsaktörer m fl., tagit fram en näringslivsstrategi som ska ligga till grund för 
behovsbaserade handlingsplaner som kan genomföras under 2022-2030. Strategin 
antogs av den regionala utvecklingsnämnden i september 2022. 
Nyttorna med en länsövergripande näringslivsstrategi är bland annat: 
Identifierar och tydliggör områden som är viktiga för näringslivets omställning och 
utveckling idag och i framtiden 
Ökar effektiviteten i arbetet med omställning, utveckling och förbättring av 
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, diversifierat och välmående näringsliv 
Anger riktningar för arbete inom näringslivsområdet och skapar tydlighet avseende 
Region Sörmlands ställningstaganden och prioriteringar. 
Näringslivsenheten i Trosa kommun har varit aktiv i arbetet med framtagandet av 
regionens strategi och kommer att medverka till utformningen av de kommande 
handlingsplanerna för att skapa så stor nytta som möjligt för våra lokala företag. 
Kompetensförsörjning, samverkan/dialog och etableringsfrågor är nyckelområden 
som vi fokuserar på lokalt. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och näringslivschef Jonas 
Ivervall, 2022-09-12. 
Sörmlands näringslivsstrategi  2022-2030. 
 
Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 
Vänsterpartiet anser att miljö- och klimatperspektivet är bristfälligt behandlat  och 
borde getts större utrymme i strategidokumentet. 
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§ 82 Dnr KS 2022/104 
 

Exploateringsavtal – Lånesta 4:27 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med Propulus 
Söderhamn AB avseende byggnation av ny Willys-butik inom Lånesta 4:27 m.fl. vid 
Kalkbruksvägen i Vagnhärad.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare 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.  
Kommunstyrelsen har dessutom i beslut 2022-06-29, § 75 beslutat att godkänna 
överföring av markanvisningsavtalet till annat nybildat bolag. 
Avsikten med detta var att detta bolag av finansiella skäl överlåts till ny exploatör 
som kan genomföra byggnation av en ny Willys-butik. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit fram förslag till exploateringsavtal med 
Propulus Söderhamn AB, som avser att uppföra ny Willys-butik inom fastigheten 
Lånesta 4:27 m fl.  
Avtalet innebär bl.a. att exploatören förvärvar Lånesta 4:27 för byggnation av ny 
Willys-butik samt erhåller option för förvärv av Lånesta 4:14 för ytterligare 
etablering av verksamheter för handel mm. 
Byggnationen sker enligt den nya detaljplanen som antogs av KF 2022-05-11, § 35 
och vann laga kraft 2022-06-08.    
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Tjänsteskrivelse från Mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2022-09-08. 
Exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Mark- och exploateringschef 
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§ 83 Dnr KS 2022/105 
 

Exploateringsavtal – Mölna 1:42    

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören Luca 
Fastighets AB avseende exploatering av Mölna 1:42 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 15 st. nya radhus. 
Upplåtelseformen avses bli bostadsrätt. 
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören.  
Avtalet innebär att exploatören genom exploateringsersättning till kommunen 
bidrar till iståndsättning av ny gångväg utefter Trosaån samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed infartsvägen Mölna Fabriksväg. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Tjänsteskrivelse från Mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2022-09-01. 
Exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Mark- och exploateringschef 
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§ 84 Dnr KS 2022/106 
 

Revidering av handlingsplan för suicidprevention Trosa 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reviderad Handlingsplan för suicidprevention Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Revideringar är märkta med röd fetstil. De handlar dels om behovet av att låta 
handlingsplanen gå på remiss till räddningstjänsten och vård- och omsorgskontoret 
då beslutet påverkar dessa verksamheter. Ändringar är även gjorda gällande 
uppföljning och ansvariga i prioriterade områden. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Humanistiska nämnden 2022-05-31, § 52 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Mats Larsson och 
verksamhetsutvecklare för socialkontoret Ola Nordqvist 2022-05-06.  
Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen  
Nämnderna  
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§ 85 Dnr KS 2022/107 
 

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland   

Beslut 
Trosa kommun antar målbild för Nära vård i Sörmland. 
 
___________ 
 
Ärendet 
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som 
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården 
och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens 
behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare 
var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på 
vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den 
fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än 
befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den 
teknikutveckling som sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att 
behöva utveckla nya arbetssätt som också kommer att ställa krav på ny 
kompetens.  
 
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under 
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) arbetat fram en målbild 
som anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden 
sträcker sig till 2035. NSV antog Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 
på sitt sammanträde den 11 mars 2022. Samtidigt rekommenderade nämnden 
Region Sörmland och länets kommuner att fatta beslut om att anta målbilden i 
lämplig politisk församling. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19. 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-15, § 46. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2022-05-13  
Målbild Nära vård i Sörmland  
Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11, § 4/22 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
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§ 86 Dnr KS 2022/108 
 

Detaljplan – Mölna 1:42   

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
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. 
 
 
Ärendets beredning 
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 
Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr KS 2022/109 
 

Detaljplan – Norrbystugan 3:1    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
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 
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 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr KS 2022/110 
 

Detaljplan – Norrbystugan 3:2    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
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 
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 
Kommunfullmäktige  
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 89 Dnr KS 2022/111 
 

Revidering av PBL-taxa för delar av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
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 
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 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
§ 90 Dnr KS 2022/112 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
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. 
 
Ärendets beredning 
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 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 91 Dnr KS 2022/113 
 

Samman trädestider 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2023 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
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 203,  
• 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 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-21.  
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 92 Dnr KS 2022/84 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
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 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-20.  
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 2021  
Granskningsrapport 2021  
 
Jäv 
Helena Koch (M) och Michael Swedberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 93 Dnr KS 2022/85 
 

Budget 2023 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2023. 
 
___________ 
 
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 arbetsutskotts förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-20.  
Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 94 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 
2022/95 

1.1 Nytt dataskyddsombud 2022-08-17 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 
2022/96 

1.10 Tilläggsavtal till 
medfinansieringsavtal 
gällande vänstersvängsfält 
Augustendal väg 218 

2022-08-16 Kommunchef 

 
  
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-09-19. 
 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(22) 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 95  Dnr KS 2022/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Trosabygdens Bostäder AB, Trobo 
– Protokoll från styrelsemöte 2022-06-07. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-05-16. 
 
Regionala utvecklingsnämnden 
– 2022-09-02, § 49. Fastställande av Länstransportplanen för år 2022–2033 efter 
beslut om definitiva ekonomiska ramar.  
 
Energikontoret i Mälardalen AB 
– Protokoll från styrelsemöte 2022-08-31. 
 
Finansdepartementet 
– Regeringsbeslut 2022-09-08. Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom 
den statliga förvaltningen.   
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-09-19. 
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