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§ 96  
 

Information om SKR:s insiktsmätning 

Samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson redogör för SKR:s insiktsmätning som tar 
reda på hur nöjda företagarna är med kommunernas myndighetsutövning. Trosa 
kommuns resultat presenteras och det konstateras att Trosa kommun ligger kvar på 
en hög, stabil nivå.   
 
___________ 
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§ 97  
 

Information om delårsbokslut 2022 

Ekonomichef Björn Alm och personalchef Torbjörn Unnebäck redogör för Trosa 
kommuns delårsbokslut 2022. 
 
___________ 
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§ 98 KS 2022/71 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen 
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos. 

___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 13,9 mkr, 
varav politisk verksamhet står för 13,0 mkr och kommunkontoret för 0,9 mkr. I 
övrigt har kommunstyrelsen, likt tidigare år, ett starkt resultat i delåret som 
minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten, framförallt beroende på 
att budgetmedel för central buffert fördelas efter delårsbokslut.  
 
Ekoutskottet beräknar en prognos enligt budget.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 
2022-10-06.  
Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelser och mål. 
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§ 99 KS 2022/120 
 

Uppdrag till planutskottet angående verksamhetsmark 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt planutskottet att ta fram en översiktlig utredning i 
syfte att redovisa en långsiktig strategi för tillkomst av ytterligare 
verksamhetsmark. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har under många år upplevt en hög efterfrågan på etableringsbar 
mark från både befintliga lokala företag och externa aktörer. 
 
Under åren 2016-2017 presenterades tankar för ca 30 hektar ny verksamhetsmark 
och utfallet per idag är att ca 8 hektar (Mölna Äng) har detaljplanerats och sålts 
samt ett område på ca 12 hektar, Rådmansbackarna, är under detaljplanering. 
Detta är dock inte tillräckligt i förhållande till den höga efterfrågan från de nära 100 
intressenter som finns. 
 
I arbetet med att få fram mer mark ser vi inte bara till befintliga kommunala 
markområden utan ser även en möjlighet med strategiska markförvärv av andra 
markägare som en framkomlig väg. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17. 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall och samhällsbyggnadschef Mats 
Gustafsson 2022-10-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens planutskott 
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§ 100  KS 2022/71 
 
Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 12 153 tkr enligt 
följande: 

• 5 366 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd 
av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som 
budgeterats. 

• 6 787 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden för fler äldre invånare än 
budgeterat.  

 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2022 
per 2022-08-31. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Prognostiserat helårsresultat är 43,3 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
30,9 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 22,2 
mkr.   
 
På kommunstyrelsen finns central buffert (16 200 tkr) för att bl. a kunna 
kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. 
Volymökningen i verksamheterna underskred central buffert med 4 047 tkr vilket 
ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (-): Bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 
2022-10-06. 
Delårsbokslut 2022 Trosa kommun. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 101  KS 2022/117 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse 
och nämnder i Trosa kommun.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter och sammansättning framgår i 
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet 
anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala 
företagens verksamhet och arbetsformer. 
 
Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, humanistiska nämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, planutskottet och individ- och familjeutskottet. Det föreslås också 
att ekoutskottet byter namn till hållbarhetsutskottet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till valberedningens förslag med tillägget att ett 
personalutskott under kommunstyrelsen ska införas enligt följande:   

Kommunstyrelsens personalutskott svarar för Trosa kommuns 
personalpolitiska frågor och förhandlingsverksamhet för såväl kollektiv som 
enskild individ och följer utvecklingen på området.  
Det åligger detta utskott att hantera strategier och frågor gällande 
jämställdhet och mångfald. Vidare sluter kommunstyrelsens personalutskott 
kollektivavtal eller motsvarande i frågor rörande förhållandet mellan Trosa 
kommun som arbetsgivare och fackliga organisationer/medarbetare. Utskottet 
bereder också tillsättningen av kommunledning och dess anställningsavtal och 
ersättningar. Vidare ska utskottet samråda med våra helägda bolagsstyrelser 
vid tillsättning av VD och dess anställningsavtal och ersättningar.  
Kommunstyrelsens personalutskott är så kallad ”pensionsmyndighet” (enligt 
SKRs OPF-KL18) och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, 
tolkning och tillämpning av bestämmelserna i omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda.  
Personalutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en 
ordförande och vice ordförande. 

 
 
Forts. 
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Forts. § 101 
 
 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till valberedningens förslag med tilläggen att 
hållbarhetsutskottet ska heta eko- och hållbarhetsutskottet samt att ordet utveckla 
läggs till efter ordet samordna i utskottets beskrivning. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till valberedningens förslag. 
 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt Magnus 
Johanssons tilläggsförslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
 
Därefter frågor ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt Tommy 
Fogelbergs tilläggsförslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslagen.  
 
Slutligen frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så.  
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2022-10-17, § 2. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-10-14. 
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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§ 102 KS 2022/118 
 

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och 
ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.   
 
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
___________ 
 
Reservation 
Tommy Fogelberg (V) och Maria Arman (MP) reserverar sig mot beslutet. 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar 
för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och 
ersättningsreglemente föreslås förändrade årsarvoden för att bättre motsvara 
uppdragens arbetsinsats. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till arvodeskommitténs förslag med tillägg i § 4 att 
Ingen förtroendevald kan få mer än 100% i fastarvode av Trosa kommen eller dess 
helägda bolag sammanräknat, samt ändringar av arvodesnivåer i arvodesbilagan. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till arvodeskommitténs förslag med ändringen att 
beräkningsgrund för arvodena ska vara 80 % av riksdagsmannaarvodet.  
Maria Arman (MP): Bifall till arvodeskommitténs förslag med ändringen att 
beräkningsgrund för arvodena ska vara 80 % av riksdagsmannaarvodet. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till arvodeskommitténs förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt Magnus 
Johanssons tilläggsförslag samt ändringsförslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget och ändringsförslaget. 
 
Därefter frågor ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt Tommy 
Fogelbergs och Maria Armans ändringsförslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget.  
 
 
Forts. 
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Forts. § 102 
 
 
Slutligen frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arvodeskommitténs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så.  
 
 
Ärendets beredning 
Socialdemokraternas förslag till arvodesnivåer i arvodesbilagan, 2022-10-26. 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2022-10-17, § 3. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-10-14. 
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 103 KS 2022/116 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2022-10-10. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om 
året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte 
besvarats. För närvarande bereds fyra motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-10-10.  
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 
2022-10-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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