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Kallelse 
Datum 
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Tid: Onsdagen den 22 september, kl. 19:00 
Plats: Skärborgarnas hus* 

 
Gruppmöte: Information kommer från respektive gruppledare 

 
*Ledamöter och ersättare deltar på distans genom Microsoft Teams. Ordförande 
och sekreterare deltar på plats i Skärborgarnas hus. 
 
 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 

Ärende Dnr 

1.  Upprop  

2.  Val av justerare  

3.  Kungörelse/föredragningslista  

4.  Demokratin 100 år  

5.  Information om Skärlagskolans nya utbyggnad 
(Information från rektor Elisabeth Nyhlén och Lena Agartson, pedagogisk konsult) 

 

6.  Avsägelser och val  

7.  Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun KS 2021/103 

8.  Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 
2020 

KS 2021/104 

9.  Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland KS 2021/105 

10.  Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i Sörmlands 
län och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

KS 2021/106 

11.  Sammanträdesplan 2022 KS 2021/107 

12.  Svar på motion om att öka byggnationen i trä  KS 2021/98 

13.  Frågor KF 2021/3 

14.  Anmälan av inkomna motioner  

15.  Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

KF 2021/1 

 
Ann Larson (M)                   Helena Edenborg 
Ordförande                              sekreterare 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 72 Dnr KS 2021/103 
 

Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 med tillhörande bilagor. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför de allmänna valen år 2022 har en översyn av kommunens indelning i 
valdistrikt genomförts. Trosa kommun har för närvarande sju valdistrikt, men de 
senaste årens befolkningstillväxt innebär att befintliga valdistrikt inte räcker till. 
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Enligt statistik från 1 mars i år så överskrider två av kommunens 
valdistrikt gränsen på 2000 och ett tredje är nära gränsen. De utökade kraven på 
bland annat avskärmning av valsedlar samt den allt högre andelen förtidsröster 
ställer också större krav på lämplig storlek av distrikt för att på ett rättssäkert sätt 
kunna hantera och organisera valdagen. 
 
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning där befintliga gränser ritats om och 
ytterligare fyra distrikt skapats. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 11 till antalet. I det nya förslaget har också planerade nybyggnationer i 
kommunen tagits i beaktande. De nya valdistrikten som understiger 1000 
röstberättigade kommer på sikt överstiga 1000 röstberättigade per distrikt. Beslut 
om valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Valnämnden 2021-08-26, § 7. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenborg 2021-08-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(5) 
Valnämnden 2021-08-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 7 VN 2021/1  
 
Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun 
 
Beslut 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 med tillhörande bilagor. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför de allmänna valen år 2022 har en översyn av kommunens indelning i 
valdistrikt genomförts. Trosa kommun har för närvarande sju valdistrikt, men de 
senaste årens befolkningstillväxt innebär att befintliga valdistrikt inte räcker till.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Enligt statistik från 1 mars i år så överskrider två av kommunens 
valdistrikt gränsen på 2000 och ett tredje är nära gränsen. De utökade kraven på 
bland annat avskärmning av valsedlar samt den allt högre andelen förtidsröster 
ställer också större krav på lämplig storlek av distrikt för att på ett rättssäkert sätt 
kunna hantera och organisera valdagen.  
 
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning där befintliga gränser ritats om och 
ytterligare fyra distrikt skapats. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 11 till antalet. I det nya förslaget har också planerade nybyggnationer i 
kommunen tagits i beaktande. De nya valdistrikten som understiger 1000 
röstberättigade kommer på sikt överstiga 1000 röstberättigade per distrikt. Beslut 
om valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2021-08-19. 
– Underlag till beslut om valdistriktsändringar Trosa kommun 
– Karta ny valdistriktsindelning Trosa kommun.  
– Karta ny valdistriktsindelning Trosa tätort.  
– Karta ny valdistriktsindelning Vagnhärad tätort.  
– Tidigare valdistriktsindelning.  
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen   
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Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-19 
Diarienummer 
VN 2021/1 

  

Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun 

Förslag till beslut 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 med tillhörande bilagor. 
 
 
Ärendet 
Inför de allmänna valen år 2022 har en översyn av kommunens indelning i 
valdistrikt genomförts. Trosa kommun har för närvarande sju valdistrikt, men de 
senaste årens befolkningstillväxt innebär att befintliga valdistrikt inte räcker till.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Enligt statistik från 1 mars i år så överskrider två av kommunens 
valdistrikt gränsen på 2000 och ett tredje är nära gränsen. De utökade kraven på 
bland annat avskärmning av valsedlar samt den allt högre andelen förtidsröster 
ställer också större krav på lämplig storlek av distrikt för att på ett rättssäkert sätt 
kunna hantera och organisera valdagen.  
 
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning där befintliga gränser ritats om och 
ytterligare fyra distrikt skapats. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 11 till antalet. I det nya förslaget har också planerade nybyggnationer i 
kommunen tagits i beaktande. De nya valdistrikten som understiger 1000 
röstberättigade kommer på sikt överstiga 1000 röstberättigade per distrikt. Beslut 
om valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunkontoret utreder lämpliga vallokaler för de tillkommande valdistrikten och 
informationsinsatser kommer genomföras inför de allmänna valen 2022 så att 
väljarna uppmärksammas på förändringarna. Det framgår alltid på röstkortet vilken 
vallokal man tillhör.  
 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 
Kanslienheten 2021-08-19 

 
 
 
Nuvarande valdistrikt 
Valdistrikt Antal röstberättigade1 
Trosa Östra 2243 
Trosa Västra 1905 
Trosa Södra 2215 
Vagnhärad Norra 1308 
Vagnhärad Södra 1295 
Vagnhärad Centralt 1283 
Västerljung 856 

 
Valdistrikt efter ny indelning 
Valdistrikt Antal röstberättigade2 
Trosa sydost 1090 
Trosa norra 1025 
Trosa centrum 1207 
Trosa södra 1051 
Trosa sydväst 932 
Trosa nordväst 1000 
Vagnhärad norra 997 
Vagnhärad västra 877 
Vagnhärad östra 1061 
Vagnhärad södra 962 
Västerljung 892 

 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
 
Bilagor 

1. Underlag till beslut om valdistriktsändringar Trosa kommun. 
2. Karta ny valdistriktsindelning Trosa kommun. 
3. Karta ny valdistriktsindelning Trosa tätort. 
4. Karta ny valdistriktsindelning Vagnhärad tätort 
5. Tidigare valdistriktsindelning.  

 

                                           
1 Antal röstberättigade 2021-03-01, statistik från Valmyndigheten. 
2 Antal röstberättigade per valdistrikt i den nya indelningen baseras på siffror från mars 2020 och då är 
de som vid det tillfället var 16 år och äldre tagits med (de som kommer att vara är äldre än 18 år 2022). 



2021-08-19 

Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar Trosa kommun 
Kod före beslut Namn före beslut Ny kod efter 

beslut 
Nytt namn efter 
beslut 

Gränsändring 
efter beslut 

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut 

04880101 Trosa Östra  Trosa Sydost Tidigare del av Trosa 
Östra som nu delats 
upp i två distrikt 

1090 

04880102 Trosa Västra  Trosa Sydväst Tidigare del av Trosa 
västra som nu delats 
upp i två distrikt 

932 

04880103 Trosa Södra  Trosa Södra Trosa Södra delas 
upp i två distrikt 

1051 

  04880104 Trosa Centrum Tidigare del av Trosa 
Södra 

1207 

  04880105 Trosa Nordväst Tidigare del av Trosa 
Västra som nu 
delats upp i två 
distrikt 

1000 

  04880106 Trosa Norra Tidigare del av Trosa 
Östra som nu delats 
upp i två distrikt 

1025 

04880201 Vagnhärad Norra   Se ny gräns i 
kartbilaga 

997 

04880202 Vagnhärad Södra   Se ny gräns i 
kartbilaga 

962 

04880203 Vagnhärad Centralt  Vagnhärad Västra Se ny gräns i 
kartbilaga 

877 

  04880204 Vagnhärad Östra Nytt valdistrikt, se 
gräns i kartbilaga 

1061 

04880301 Västerljung   Oförändrat 892 
 









 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 73 Dnr KS 2021/104 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020. 
 
___________ 
 
Bertil Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.   
 
___________ 
 
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 2020.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
Jäv 
Helena Koch (M), Michael Swedberg (M) och Anders Lindblad (S) anmäler jäv och 
deltar inte i kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Kommunkontoret 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-25 
Diarienummer 
KS 2021/104 

  

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.  
 
 
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 2020.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef  
 
 

Bilagor 
1. Årsredovisning 2020 https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/ 
2. Revisionsberättelse 2020 https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/ 
3. Granskningsrapport 2020 https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/ 
 

https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/
https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/
https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/




 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 74 Dnr KS 2021/105 
 

Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2022.  
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2022 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 1 november 
2020. För Trosas del innebär det en kostnad på 183 992 kr, vilket är en ökning med 
drygt 5 tkr jämfört med budget 2021. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
 
 
 
Forts. 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 74 
 
 
Protokollsanteckning 
Bertil Malmberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Framskrivet förslag till budget innehåller endast en fördelning av medlemsinsatser 
men inte en stavelse om vad medlen skall användas till eller någon som helst 
inriktning av verksamheten. Föreliggande underlag kan därför inte med bästa vilja i 
världen kallas för budget. Det saknas därför underlag för att ta ställning till RAR:s 
budget för 2022. Underlaget bör därför kompletteras med ett budgetmässigt 
underlag. 
 
Med anledning av de uppenbara brister i samordningsförbundets verksamhet som 
påtalats under det tidigare ärendet bör en noggrann översyn av RAR:s verksamhet 
snarast göras och underställas medlemmarna för beslut. 
 
Alternativt bör ärendet ges ett annat namn där ordet ”Budget” ersätts av 
”Fördelning av medel” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-25 
Diarienummer 
KS 2021/105 

  

Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2022.  
 
________ 
 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2022 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 1 november 
2020. För Trosas del innebär det en kostnad på 183 992 kr, vilket är en ökning med 
drygt 5 tkr jämfört med budget 2021. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
Bilagor 
Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
  



 

 
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   1 
 

  
 

Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
 

Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5102 2,94% 117 694 29 423

Gnesta 6453 3,72% 148 859 37 215

Nyköping 32614 18,81% 752 346 188 086

Oxelösund 6461 3,73% 149 044 37 261

Flen 8941 5,16% 206 253 51 563

Katrineholm 19999 11,53% 461 341 115 335

Eskilstuna 64457 37,17% 1 486 906 371 726

Strängnäs 21396 12,34% 493 567 123 392

Trosa 7976 4,60% 183 992 45 998

Summa kommuner 173 399 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Fördelning av 

medlemsinsatser per inv 

16-64 år (per 1 nov 2020 

SCB).

mailto:kontakt@rarsormland.se




 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 75 Dnr KS 2021/106 
 

Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län och Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård     

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglementena för gemensamma 
patientnämnden i Sörmlands län samt för gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-27 rekommenderat 
samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena 
för den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen 
avser digitala sammanträden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från Regionfullmäktige 2021-04-27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-25 
Diarienummer 
KS 2021/106 

  

Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län och Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglementena för gemensamma 
patientnämnden i Sörmlands län samt för gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård.  
 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-27 rekommenderat 
samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena 
för den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen 
avser digitala sammanträden. 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
Bilagor 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-04-27 § 14. 
Förslag till reviderade reglementen.  
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§ 14/21  Digitala sammanträden i fullmäktige, 
styrelsen och nämnder 

 

Diarienummer: RS-LED21-0950 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2021-04-13 § 71/21 

2 Regionfullmäktige 2021-04-27 § 14/21 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas. 

 
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala 

utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

 

3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

 

Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 

revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 

 

4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i 

Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 

förlängs till och med den 31 december 2021. 

 

5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den 

tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 

sammanträdeslokal”. 

 

 

Reservationer 

Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley 

Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg 

Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne 
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Yrkanden 

Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S), 

Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april 

2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen 

vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.” 

 

Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg 

(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L), 

Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande. 

 

Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande. 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

 

Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och 

finner att det avslås. 

Ärendet 

I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade 

regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till 

distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020. 

Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med 

den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra. 

En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av 

regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar 

att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). 

 

Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemanna-

organisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra 

samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik, 

informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag 

på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav 

uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och 

hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade 

resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen 

helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.  

 

Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre 

sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi. 

I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden 
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges 

arbetsordning samt i nämndernas reglementen. 

 

Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring 

socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna 

har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd 

av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden 

som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa 

nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder 

gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut. 

Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta 

likalydande beslut. 

 

För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna 

föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad 

möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende 

patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och 

med den 31 december 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21 

Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20 

Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse  

och nämnder 

Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning  

och friluftsverksamhet 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri 

och Dammsdalskolan 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och vård 
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Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Jan Grönlund, regiondirektör  

Caroline Dexfalk, chefsjurist 

Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn 

Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn 

Anna Ericson, controller för styrande dokument 

Akten 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 

län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 
patientnämnd bildats. 
 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren.  
 
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,   
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.  
 
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 
 
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
enligt smittskyddslagen (2004:168). 
 
§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 
 
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 
bestämmelser som gäller inom regionen. 
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Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 
som beslutar om hälso- och sjukvård. 
 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
 
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 
och den hjälp som nämnden behöver. 
 
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 
personal. 
 
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
 
§ 3 Sammansättning och mandat 
 
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 
ersättare. 
 
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 
utser 2:a vice ordförande.  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 
från kommunerna. 
 
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 
ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 
 
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 
 
§ 5 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 
 
§ 6 Sammanträden 
 
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 
minst fyra sammanträden per år. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 
dock minst sex sammanträden per år. 
 
Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 
villkoren i detta stycke. 
 
§ 8 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 
 
§ 9 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
§ 10 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
§ 11 Delgivning 
 
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 
 
§ 12 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 
undertecknande av handlingar. 
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Reglemente för nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
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I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
(nedan gemensamt kallade huvudmännen) 
 
Region Sörmland är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
regionens organisation. 

1 Nämndens ansvar 

Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av 
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att; 
• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan 

de olika huvudmännen 
• Öka effektivitet inom berörda verksamheter 
• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 
• Skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda 

områden 
 
I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i 
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma 
nämnden för följande verksamheter: 
 
• Hjälpmedelsförsörjningen (bilaga 1) 

Nämnden svarar för att tillhandahålla individuella hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning. Nämndens uppgift är att trygga en 
god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i 
regionen och kommunerna.  
Nämnden har vårdgivaransvar för den vård som ges vid 
hjälpmedelscentralen.  

 
• FoU Sörmland (bilaga 2) 

Avser verksamhet för forskning och utveckling avseende socialtjänst 
och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmland 
 

• Vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå (bilaga 3) 
 

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av 
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma 
målgrupper; 
 
• Barn och unga som behöver särskilt stöd 
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• Riskbruk, missbruks- och beroendevård 
• Äldre 
• Personer med funktionsnedsättning 
• Personer med psykisk ohälsa och sjukdom 

 
Nämnden skall besluta avseende operativa riktlinjer för huvudmännen, i 
övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella 
frågor. Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal.  
Nämnden ska i möjligaste mån följa värdregionens/kommunens 
budgetprocess. 

2 Förändring av nämndens ansvarsområde 

För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut 
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som 
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av 
kommunallagen. 

3 Nämndens sammansättning 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då val i hela riket har ägt rum. 
 
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 
15 ledamöter. 
Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun en ledamot 
vardera. För varje ledamot utses en ersättare. 
 
Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande och en 
vice ordförande. Huvudmännen är överens om att Region Sörmland som 
värdkommun utser ordförande och kommunerna i samverkan utser två vice 
ordföranden. 
 
Nämnden utser inom sig ett presidium. Det består av ordföranden och två 
vice ordföranden. 

4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
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bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga 
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i 
detta stycke. 

5 Ersättning till ledamot 

Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och 
ersättare i den gemensamma nämnden. 

6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 
fullgör denne tjänstgöringen t.o.m. beslut i det ärende som behandlas. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 
 
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten. 

7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde utser nämnden ersättare. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

8 Anmälan om förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens 
sekreterare. 

9 Beslutförhet 

Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
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10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare i god tid 
före sammanträdesdagen. Kallelsen skall också tillhandahållas respektive 
huvudmans registrator för kännedom via webbpublicering. 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 

11 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga 
huvudmän i pappersform till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på 
var och en av de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.  
Tillkännagivandet behöver inte införas i någon tidning. Justerat protokoll 
med underliggande handlingar publiceras på regionens externa webb och 
meddelande om detta delges. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

12 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

13 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden 
bestämmer. 

14 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

15 Delegering 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater, 
liksom delegeringens omfattning. 

16 Revision  

Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen. 
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns 
fullmäktige. 
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17 Beredningsgrupper 

Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för 
närvård (utökad) 
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Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV) avseende Hjälpmedelsförsörjningen 

i länets kommuner och region 

 
1 Ansvar för hjälpmedelsförsörjningen 
I enlighet med tilldelade ekonomiska resurser ansvarar nämnden för 
försörjning av 

• Hjälpmedel för daglig livsföring 
• Hjälpmedel för vård och behandling 
• Hjälpmedel för inkontinens 
• Grundutrustning 
• Ytterligare hjälpmedel kan överföras till den gemensamma nämnden 

efter särskilt beslut av samtliga fullmäktige 
 

Nämnden ska bereda frågor beträffande 
• Vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas av sjukvårdshuvudmannen 

enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, samt regelverk för detta 
• Egenavgifter för respektive hjälpmedel. 

 
Nämnden ska besluta om 

• Priser för enskilda hjälpmedel gentemot respektive huvudman 
• Riktlinjer avseende hjälpmedelsförsörjningen. I detta ingår också att 

fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel 
 

I nämndens uppdrag ingår vidare 
• Följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande 

bevaka policyfrågor 
• Kvalitetssäkring av verksamheten 
• Allmän och riktad information till huvudmännen och dess personal 
• Fortlöpande informera och utbilda förskrivare om utvecklingen inom 

området samt policy och riktlinjer i övrigt 
• Vara sakkunniga inom hjälpmedelsområdet utifrån ett medicinskt 

och tekniskt perspektiv 
• Individuell anpassning av hjälpmedel 
• Upphandling och inköp av hjälpmedel 
• Förrådshållning och distribution av hjälpmedel 
• Service, underhåll och reparation av hjälpmedel 
• Återtagning och rekonditionering av hjälpmedel 
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2 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas idag 
eller förordning samt bestämmelser. 
 
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera om verksamhetens 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV – nämnden) avseende FoU i 

Sörmland 

 
1 Inledning 

FoU i Sörmland Forskning och utveckling i Sörmland(FoUiS) [FoUiS] är en 
länsgemensam resurs för verksamheter i Sörmlands kommuner och i 
regionen som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning samt 
övriga grupper som omfattas av statliga stöd för verksamhetsutveckling. 
Gemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel (VOHJS) 
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 
har i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för FoUiS. 
Länsstyrgruppen för Närvård tillika beredningsgrupp för VOHJS(NSV) är 
styrgrupp för FoUiS och Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse 
för FoUiS. 
 
Regionala FoU-enheter inom äldreområdet skapades med stöd av statliga 
medel för att stimulera till forskning och utveckling. I Sörmland startade 
FoU Äldre 2002 i samverkan mellan kommunerna och regionen. Verk-
samheten permanentades 2008 och utvidgades till att även omfatta området 
vuxna med funktionsnedsättning. Därmed ändrades verksamhetens namn till 
FoU i Sörmland. FoUiS har efter hand utvidgats och utvecklats mot att fylla 
ett gemensamt behov av hållbar, systematisk och strategisk kunskapsutveck-
ling på olika nivåer.  
 
FoUiS ingår i uppbyggande av att stärka regionala strukturer för kunskaps-
utveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sörmland. Detta 
arbete har sin grund i regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
överenskommelse om samordnade långsiktiga insatser som ska stödja en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten.  
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2 Vad är FoUiS? 

FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling, utbildning och praktik.  
 
F står för forskning och hämtar stöd i olika vetenskapliga teorier och 
metoder. F innebär att process och effekt av insatser samt vardagspraktik 
studeras strukturerat med hjälp av vetenskapliga metoder. FoU bidrar med 
ny kunskap baserad på forskning för att främja verksamheters utveckling. F 
innebär att FoU håller sig uppdaterad om forskningsfronten och bidrar med 
egen forskning inom relevanta områden. 
 
o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande. Markerar 
att båda är nödvändiga för att visionen ska kunna nås. 
 
U står för utveckling som baseras på evidens. U innebär hållbar utveckling 
och förbättring med strategiskt och systematiskt arbetssätt. 
 
S står för Sörmland. 
 
3 Värdegrund 

FoUiS utgår från en humanistisk människosyn grundad på alla människors 
lika värde och rättigheter. I denna grundsyn ingår mångfald som resurs samt 
alla individers och verksamheters potential för lärande och utveckling. Den 
utgår också från hälsa i vid bemärkelse och att olika perspektiv berikar 
varandra.  
 
4 Vision 

FoUiS´s vision är främjad hälsa och full delaktighet för målgrupperna. Att 
alla verksamheter arbetar utifrån en evidensbasera(d) praktik och utgår från 
att evidensbaserad kunskap i vård och omsorg förutsätter ömsesidigt lärande 
byggt på brukare/patient/klient, praktiker/professionella och forskning som 
kunskapskällor. Att olika nivåer inom verksamheter har insikt och vilja 
söka, använda samt utveckla ny kunskap och kompetens. Att individers 
egna, verksamheters och samhällets effektiva och hållbara resursanvänd-
ning.  
 
5 Målgrupper 

FoUiS´s ansvarsområde innefattar äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning samt övriga grupper inom socialtjänsten som omfattas av statliga stöd 
för verksamhetsutveckling. Hela socialtjänstens målgrupper kommer på sikt 
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att ingå och det innebär samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens 
uppdrag.  
 
6 Ekonomiska ramar 

FoUiS finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och tidigare över-
skott. Medlemsavgiften baserar sig på invånarantalet i kommunerna och i 
regionen och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra 
kronor per invånare för Region Sörmland. Kommande förändringar av 
medlemsavgiften måste beslutas i respektive kommun och region 
(huvudman).  
 
7 Övergripande mål 

• FoUiS´s övergripande mål är att FoUiS´s arbete främjar en hållbar 
utveckling och förbättring i verksamheter baserad på evidens från 
forskning, praktik och brukar-/patienterfarenhet.  

• FoUíS´s arbete leder till individers egna, verksamheters och 
samhällets effektiva och hållbara resursanvändning.  

• FoUiS´s arbete stärker tvärvetenskaplig och tvärsektoriell vardagsnära 
kunskapsutveckling för vård och omsorg och hälso- och sjukvården. 

• FoUiS´s arbete sprider kunskap och erfarenheter mellan verksamheter 
inom och mellan kommuner och region. 

• FoUiS´s arbete med berörda huvudmän leder till god hälsa och full 
delaktighet för målgrupperna. 

• FoUiS är en lärande organisation som kontinuerligt lär av sina 
erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.  

• FoUiS har resurser och kompetens så att ovanstående mål kan uppnås. 
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Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV-nämnden) avseende regionalt Vård 

och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 

 
1 Inledning  

Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) finns etablerat som ett 
certifierat samverkansorgan sen våren 2011. Samverkan är reglerad av 
nationellt framtagna kriterier och gäller för hur utbildare och verksamhet 
gemensamt ska verka för att stärka attraktivitet och kvalitet inom vård- och 
omsorgsutbildningar på gymnasial och högskolenivå. Ingående parter är 
Region Sörmland, vård- och omsorgsutbildningarna samt vård- och 
omsorgsverksamheterna inom kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, 
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Gnesta och Vingåker jämte 
Kommunal, VISION (tidigare SKTF ta bort), Vårdförbundet och 
Mälardalens högskola.  
 
Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) 
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård(NSV) har 
i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för VO-College Sörmland. 
Denna bilaga avser beskriva ansvarsuppdragets grund. 
 
De ingående parterna för ett regionalt VO-College Sörmland har ett 
samverkansavtal och har gemensamt under 2010 arbetat fram ansökan inför 
certifieringen som skedde i början av 2011. Under tidsperioden när ansökan 
processades fram etablerades även arbetsgrupper och arbetsformer för att 
säkerställa samverkan på det regionala planet. En regional styrgrupp finns 
med tjänstemannarepresentation från kommuner, regionen och högskola 
samt med ingående personalorganisationers förtroendevalda representanter. 
På egen begäran är arbets-förmedlingen adjungerade till styrgruppen för 
VO-College Sörmland.  
 
Med certifieringen av VO-College Sörmland öppnas möjligheten att 
etablera lokala VO-College inom länet. Enligt de nationella reglerna ska 
ansökan för ett lokalt VO-College först godkännas av styrgruppen för det 
regionala VO-College Sörmland innan den kan gå vidare till Nationella 
Rådet för bedömning. 
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2 Vad är VO-College 

Termen college har inom svensk utbildning etablerats som begrepp för en 
reglerad samverkan mellan yrkesinriktade utbildningar och arbetsliv utifrån 
fastställda kvalitetskriterier. Ordet ”college” är lånat från engelskan där det 
vanligen används som en del i namnet för högre utbildning. 
 
Vård- och omsorgscollege utgår från en nationell modell för regional 
samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Syftet är att göra utbildning 
inom vård- och omsorgsområdet mer attraktiv för den enskilda som utbildas 
och för arbetsmarknadens aktörer. VO-College kan innefatta utbildning på 
gymnasial, eftergymnasial och högskole/universitetsutbildning för såväl 
ungdomar samt vuxna samt kompetensutveckling för redan anställda. 
Certifieringen beslutas av Nationella rådet och är en kvalitetsgaranti som 
gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Certifieringen gäller 3 år i 
taget. Nationella rådet består av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna och 
arbetstagarparter. 
 

3 Kriterier enligt Nationella Rådet 

Vid certifiering bedöms ansökan för det regional VO-college på om det 
tillräckligt tydligt framgår vad/hur, omfattning, förväntade resultat och 
framtid för nedanstående punkter: 

 
1. Varför Vård- och omsorgscollege? 
• Syfte/Vision 
• Analys/Bakgrund 
• Mål 

 
2. Samverkan 
Beskrivning av den regionala organisation som ska stödja syftet med VO-
College. I den regionala styrgruppen ska alla parter ingå och arbetsgivarna 
ska vara i majoritet och inneha ordförandeposten.  

 
3. Regionalt perspektiv 
Beskrivning av hur regionala VO-College arbetar med: 
• Marknadsföring 
• Omvärldsbevakning 
• Genusperspektiv 
• Mångfald 
• Övriga frågor i ett regionalt samarbete 
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4. Infrastruktur för utbildningarna 
Beskrivning av vilka utbildningsanordnare och utbildningsnivåer som 
ingår i samverkan. 

 
5. Hälsoperspektivet 

Beskrivning av vad parterna gör och kommer att göra på regional nivå 
när det gäller hälsoperspektivet. 
 

6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 
Beskriv hur regional styrgrupp systematiskt arbetar med uppföljningen 
och utvecklingen av regionalt college och lokala college samt hur 
kvalitén på utbildningarna kommer att följas upp. 
 

7. Avtal och överenskommelser 
Olika samarbetsavtal mellan parterna på regional nivå ska finnas för  
• Samarbetsavtal mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. 
• Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande. 
• Avsiktsförklaring med högskola/universitet. 

 
För lokala VO-college ersätts ovanstående punkt 3 med att beskriva det 
lokala perspektivet samt att besvara ytterligare kriterier som rör: 
 
Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 
Beskrivning av arbets- och lärmiljö som stimulerar kreativitet och 
engagemang samt modern teknik, utrustning och dokumentationssystem. 

 
Lärformer och arbetssätt 
Beskrivning av hur arbetet bedrivs med att skapa sammanhang och teoretisk 
förankring som motsvarar verksamhetens behov. Beskriv hur ni arbetar med 
erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. 
 
4 Övergripande mål 

Syfte och mål med ett regionalt VO-College Sörmland är: 
 
• Att parterna arbetar efter samsyn när det gäller vilken baskompetens som 

erfordras för arbete inom vård och omsorg och att den utbildning som ges 
för ungdomar och vuxna syftar till att utveckla denna kompetens och att 
individens förutsättningar tas till vara och bidrar till större mångfald 
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• Att definitionen av baskompetens, enligt ”Baskompetens inom vård- och 
omsorgssektorn” (SKL 2007) samt att gällande nationella kursplaner i 
gymnasieskola och vuxenutbildning, ligger till grund för kursutbud, 
kursinnehåll, spetskompetens- och fördjupningskurser samt vad och hur 
eleverna lär under APL 
 

• Att kommunernas vård och omsorgsverksamheter, Region Sörmland och i 
förekommande fall privata vårdgivare tillhandahåller VFU/APL/LIA 
platser för studenternas/elevernas lärande hos arbetsgivarna och att dessa 
platser kvalitetssäkras i samråd med utbildningsanordnaren  
 

• Att KliPP (Klinisk Praktikplacering) är ett gemensamt IT-verktyg för 
hantering av VFU/APL / LIA1 platser mellan berörda parter  
 

• Att parterna samverkar kring handledarutbildningar, så att dessa kan 
genomföras i en omfattning så att kvalificerade handledare finns hos 
arbetsgivaren  
 

• Att beakta hälsoperspektivets betydelse, både när det gäller fysisk och 
psykisk hälsa. 
 

• Att samverka kring marknadsföringsåtgärder 
 

5 Målgrupper 

Direkta målgrupper för VO-College är elever på gymnasienivå, 
eftergymnasial nivå och studenter på högskolenivå som genomför 
yrkesrelaterade utbildningar som förberedelse inför arbete inom hälso- och 
sjukvård samt vård och omsorg. Vidare utgör medarbetarna på de 
arbetsplatser i de verksamheter som är involverade i utbildningsuppdraget 
att handleda elever och studenter under deras praktik direkt målgrupp. 
Likaså de medarbetare som får fortbildningsinsatser kopplade till VO-
College. Ungdomar och vuxna som står inför framtida studieval utgör 
ytterligare en målgrupp främst för marknadsföringsinsatser i syfte att höja 
attraktionskraften för utbildningar relaterade till yrken inom hälso- och 
sjukvård samt vård och omsorg. 
 

 

 

 
1 Utbildningsmoment i praktiken är: VFU – verksamhetsförlagd utbildning på 
högskolenivå, APL – arbetsplatsförlagt lärande (enligt Gy2011) och LIA – Lärande i arbete 
för KY/Yh-utbildningar. 
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6 Resursfördelning 

Region Sörmland finansierade under ansökningsprocessen en projektledare 
på 50 procent (%) tjänstgöringstid för att driva processen framåt med 
ansökningen och samordna det regionala samarbetet utifrån styrgruppens 
intentioner. Styrgruppen har arbetat på mandat och tid som belastats 
respektive organisation som ledamoten har sin hemvist i. För styrgruppens 
ledamöter.  
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Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 76 Dnr KS 2021/107 
 

Sammanträdesplan 2022    

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
För år 2022 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 2021,  
• kvartalsrapport 2022,  
• budget 2023,  
• delårsbokslut 2022, 
• och reviderad budget 2023.  

 
Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
som är den 11 september 2022 samt 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-25 
Diarienummer 
KS 2021/107 

  

Sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendet 
För år 2022 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 2021,  
• kvartalsrapport 2022,  
• budget 2023,  
• delårsbokslut 2022, 
• och reviderad budget 2023.  

 
Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
som är den 11 september 2022 samt 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. 
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Förslag på sammanträdestider 2022 
 

 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
 
 

 
 

KS arbetsutskott 
Kl. 14.00 

Kommunstyrelse 
Kl. 18.00 

Kommunfullmäktige 
Kl. 19.00 

Januari    
Februari 14 planeringsföruts.   
Mars  2 planeringsföruts. 16 
April 4 årsredovisning 

25 kvartal 
20 årsredovisning  

Maj 16 budget 4 kvartal (halvdag 
kl. 09.00) 
24 budget 

4 årsredovisning 

Juni   8 budget (kl.14.00) 
Juli    
Augusti    
September 19 28  
Oktober 17 delår 26 delår  12 
November 14 rev budget 23 rev budget  9 delår 
December   7 rev budget 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(16) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 77 Dnr KS 2021/98 
 

Svar på motion – Öka byggnationen i trä 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen delvis.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä. 
 
3. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt. 
 
Majoriteten delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har många 
kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen i 
kommunen redan idag är i trä. Däremot görs bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi inte är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
Merparten av byggnationen i Trosa kommun sker på privat mark och där har 
kommunen inte juridisk möjlighet att styra materialval på annat sätt än det 
exteriöra uttrycket. Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis 
annorlunda, här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att 
uppmuntra till nybyggnation i trä. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) har 2021-03-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. I motionen föreslås följande: 

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen.  

2. Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi för Trosa kommun.  
 
 
Forts.  
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Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 77 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2021-08-31. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08, § 48. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-25. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-05-12. 
Motion från Maria Arman (MP) om att öka nybyggnationen i trä daterad 2021-03- 
03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsförslag 
Datum 
2021-08-31 
Diarienummer 
KS 2021/98 

  

Svar på motion – Öka byggnationen i trä 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen delvis.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä. 
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt. 
 
Majoriteten delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har många 
kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen i 
kommunen redan idag är i trä. Däremot görs bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi inte är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
Merparten av byggnationen i Trosa kommun sker på privat mark och där har 
kommunen inte juridisk möjlighet att styra materialval på annat sätt än det 
exteriöra uttrycket. Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis 
annorlunda, här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att 
uppmuntra till nybyggnation i trä. 
 
________ 
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Kommunstyrelsen 2021-08-31 

 
 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) har 2021-03-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. I motionen föreslås följande: 

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen.  

2. Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi för Trosa kommun.  
 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Merparten av byggnation i Trosa kommun sker på privatägd mark. Gällande 
byggnation på privat mark har kommunen inte juridiska möjligheter att styra 
materialval på annat sätt än det exteriöra uttrycket. Man får i detaljplaner inte styra 
vilket material som ska används för exempelvis bärande konstruktioner. Detta 
innebär att kommunen i samband med all detaljplaneläggning redan idag har 
möjligheter att styra fasadmaterial men däremot inte materialval i övrigt när det 
gäller byggnation på privat mark. 
 
Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis annorlunda då Trosa 
kommun som markägare kan ställa helt andra krav än om det är en annan part 
som äger marken. Här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav 
kring materialval i samband med markanvisningar men även att använda denna 
aspekt som ett av flera utvärderingskriterier i samband med 
markanvisningstävlingar. 
 
Därför föreslås det att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till 
komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä. 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08 

 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 48     SBN 2021/25 
 
Svar på motion om att öka byggnationen i trä 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä.  
 
2. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 ___________ 
 
Reservation  
Britta Eklund (MP) reserverar sig mot beslutet. 
___________ 
 
Ärendet  
Miljöpartiet de gröna i Trosa föreslår genom Maria Arman i motion daterad 2021-
03-03: 
- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen. 
- Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi i Trosa kommun. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt.  
 
Samhällsbyggnadskontoret delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har 
många kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen 
redan idag är i trä. Däremot delar kontoret inte bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
 
 
 
Forts.  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 48  
 
 
Merparten av byggnation i Trosa kommun sker på privatägd mark. Gällande 
byggnation på privat mark har kommunen inte juridiska möjligheter att styra 
materialval på annat sätt än det exteriöra uttrycket. Man får i detaljplaner inte styra 
vilket material som ska används för exempelvis bärande konstruktioner. Detta 
innebär att vi i samband med all detaljplaneläggning redan idag har möjligheter att 
styra fasadmaterial men däremot inte materialval i övrigt när det gäller byggnation 
på privat mark. 
 
Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis annorlunda då vi 
som markägare kan ställa helt andra krav än om det är en annan part som äger 
marken. Här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar men även att använda denna aspekt 
som ett av flera utvärderingskriterier i samband med markanvisningstävlingar.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kontoret ges i uppdrag att ta fram 
förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä.   
 
Utifrån ovanstående resonemang bör motionen i övrigt avstyrkas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Britta Eklund (MP): Bifall till motionen.  
Tomas Landskog (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning  
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-25 
– Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-05-12. 
– Motion från Maria Arman (MP) om att öka nybyggnationen i trä daterad 2021-03-
03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Datum 
2021-05-12 
Diarienummer 
SBN 2021/25 

  

Svar på motion om att öka byggnationen i trä 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä.  
 
2. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendets bakgrund 
Miljöpartiet de gröna i Trosa föreslår genom Maria Arman i motion daterad 2021-
03-03: 
 
- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen. 
- Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi i Trosa kommun. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt.  
 
Samhällsbyggnadskontoret delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har 
många kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen 
redan idag är i trä. Däremot delar kontoret inte bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
Merparten av byggnation i Trosa kommun sker på privatägd mark. Gällande 
byggnation på privat mark har kommunen inte juridiska möjligheter att styra 
materialval på annat sätt än det exteriöra uttrycket. Man får i detaljplaner inte styra 
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Samhällsbyggnadskontoret 2021-05-12 

 
 
 
vilket material som ska används för exempelvis bärande konstruktioner. Detta 
innebär att vi i samband med all detaljplaneläggning redan idag har möjligheter att 
styra fasadmaterial men däremot inte materialval i övrigt när det gäller byggnation 
på privat mark. 
 
Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis annorlunda då vi 
som markägare kan ställa helt andra krav än om det är en annan part som äger 
marken. Här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar men även att använda denna aspekt 
som ett av flera utvärderingskriterier i samband med markanvisningstävlingar.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kontoret ges i uppdrag att ta fram 
förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä.   
 
Utifrån ovanstående resonemang bör motionen i övrigt avstyrkas. 
 
 
 
 
För samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
Bilaga 
Motion från Maria Arman (mp) om att öka nybyggnationen i trä daterad 2021-03-03 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
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