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§ 22 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Dan Larson (M) och Maria Arman (MP) att justera 
dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) utses till 
justeringsledamöternas ersättare. 
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 27 april 2018. 
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 23 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista. 
 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 17 april 2018 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 24 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Björn Jähnkes (M) avsägelse för hans uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner Björn Jähnkes (M) avsägelse för hans uppdrag 
som 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
3. Kommunfullmäktige godkänner Monica Lindbergs (M) avsägelse för hennes 
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4. Kommunfullmäktige godkänner Patrik Sundbergs (M) avsägelse för hans uppdrag 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner Martina Johanssons (C) avsägelse för hennes 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
6. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse en ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Björn Jähnke (M). 
 
7. Monica Lindberg (M) väljs till ny 1:e vice ordförande i samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
8. Patrik Sundberg (M) väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
9. Wilma Eliasson (M) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
10. John Carlsson (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2018-04-23, § 2. 
 
  
Kopia till:  
Länsstyrelsen  
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Björn Jähnke 
Monica Lindberg 
Patrik Sundberg 
Wilma Eliasson 
Martina Johansson 
John Carlsson 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Dnr KS 2018/58 
 

Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2017 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 
årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 
 
2. Resultatenheternas resultat för 2017 överförs, per mars 2018 med +522 tkr till 
resultatenheterna inom skola/förskola  
 
3. Resultatenheternas resultat för 2017 överförs, per mars 2018 med +2 511 tkr till 
resultatenheterna inom vård och omsorg  
 
4. Finansförvaltningens budget, minskas med 3 033 tkr. 
 
5. Förteckningen över investeringsprojekt kompletteras med återstående 
investeringsmedel för nytt tak på Trosa vårdcentral med 998 tkr och tillfälligt 
boende med 7 006 tkr. 
 
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats 
överförs till budgetåret 2018 med totalt 49 503 tkr. 
 
___________ 
 
 
Sammanfattning – ekonomiskt resultat 
Kommunen 
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 33,7 Mkr 2017. De skattefinansierade nämnderna 
redovisar tillsammans ett positivt resultat relativt budget med 7,4 Mkr.  
 
I samband med delårsbokslutet per augusti 2017 fördelades 20,7 Mkr från central 
buffert till framförallt vård och omsorg. Verksamhet för omsorg om 
funktionsnedsatta utökades med 12,3 Mkr. Från central buffert fördelades 6,4 Mkr 
mer än vad som budgeterats vilket belastade kommunens resultat. 
Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett positivt 
resultat med 522 tkr. 
Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 2 511 tkr.  
 
Trobo 
Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 1 071 tkr. 
 
 
Forts.  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 25 
 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 34,7 mkr. 
 
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2017. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2017 Se bifogad förteckning.  
 
Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan ”KL”) i årliga 
beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) 
avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff: Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

• Förteckningen över investeringsprojekt kompletteras med återstående 
investeringsmedel för nytt tak på Trosa vårdcentral med 998 tkr och tillfälligt 
boende med 7 006 tkr. 

• Beloppet i beslutsmening 6 i kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige justeras till 49 503 tkr.  

Ann-sofie Soleby Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel 
Portnoffs (M) förslag till ändringar. 
Martina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs 
(M) förslag till ändringar. 
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs 
(M) förslag till ändringar. 
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs (M) 
förslag till ändringar. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs (M) 
förslag till ändringar. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs (M) 
förslag till ändringar. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs (M) 
förslag till ändringar. 
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med Daniel Portnoffs (M) 
förslag till ändringar. 
 
 
 
Forts.  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 25 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
med Daniel Portnoffs förslag till ändringar. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 43. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2018-03-23. 
Årsredovisning 2017 för Trosa kommun.  
Årsredovisning 2017 Trosabygdens Fastigheter AB. 
Årsredovisning 2017 Trosa Fibernät AB. 
Förteckning investeringsprojekt. 
Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till respektive 
nämnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Dnr KF 2018/8 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet  

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
styrelse, nämnder samt, som utsedda lekmannarevisorer, den verksamhet som 
bedrivs i kommunens bolag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  
 
Årsredovisningen visar ett positivt ekonomiskt resultat samt att målet om god 
ekonomisk hushållning uppnås. En god bild ges av nämndernas måluppfyllelse 
utifrån de mål som fastställts av fullmäktige.  
 
Revisionen gör följande samlade bedömning: 

• Styrelse och nämnder i Trosa kommun har sammantaget skött 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt 
sätt. 

• Kommunens räkenskaper, utöver det som framgår i lekmannarevisorernas 
skrivelse, är i allt väsentligt rättvisande. 

• Kommunkoncernens räkenskaper, utöver det som framgår i 
lekmannarevisorernas skrivelse, är rättvisande. 

• Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
• Resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenlig med de finansiella 

mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt för de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunfullmäktiges ordförande Ann Larson (M) 2018-04-19. 
Revisionsberättelse för år 2017. 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Dnr KS 2018/59 
 

Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s 
årsredovisning 2017 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2017 
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 68 914 228,87 kronor. 
 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. 
 
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse 
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
 
Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag. 
I samband med att 403 lägenheter såldes till HSB Sörmland 2011, bildades  
Trosabygdens Holding AB vilket har varit ett dotterbolag till Trobo.  
Under året har Trosabygdens Holding AB fusionerats med Trobo vilket bland annat 
stärker Trobos balanserade resultat med 92 941 tkr. 
 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i 
Trosabygdens Bostäder AB. 
Trobo har ett balanserat resultat på 67 844 tkr och resultat för året på 1 071 tkr.  
 
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2017. 
 
Trobo behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid  
bolagsstämman. 
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 27 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2017  

• omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt 

• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
 
Trobos resultat för 2017 är 1 071 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är 67 844 
tkr. 
 
Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2017.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 44. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från Redovisningsansvarig Björn Alm, 2018-03-19. 
Årsredovisning 2017 Trobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombud  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Dnr KS 2018/60 
 

Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s 
årsredovisning 2017  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -1 165 976 kronor. 
 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. 
 
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse 
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
 
Trosa Fibernät AB, Trofi, är ett av Trosa kommun helägt bolag.  
 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. 
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2017. 
 
Trofi behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid 
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2017 

• omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt 

• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
 
 
 
Forts. 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 28 
 
 
Trofis resultat för 2017 är -194 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är –972 tkr. 
 
Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2017.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 45. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från Redovisningsansvarig Björn Alm, 2018-03-19. 
Årsredovisning 2017 Trofi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombud   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr KS 2015/28 
 

Bildande av Kråmö naturreservat 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till beslut om bildande av Kråmö 
naturreservat samt föreskrifter och skötselplan för naturreservatet enligt 
beslutsunderlag daterat 2018-02-28. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kråmö naturreservat bildades 1972 utav Länsstyrelsen i Södermanlands län. Kråmö 
har varit kommunägt sedan naturreservatet bildades och Trosa kommun har varit 
enskild förvaltare av reservatet sedan 1992.  
 
På begäran av kommunen beslutade länsstyrelsen 2015 att tillstyrka att Kråmö 
naturreservat ombildas till ett kommunalt naturreservat. Skälen för ombildande är 
dels att omformulera naturreservatets syfte till att förutom friluftsliv även omfatta 
naturvård, samt att justera reservatsgränsen något gentemot stugbyn. 
Länsstyrelsen och kommunen är överens om att kommunen fattar ett nytt 
reservatsbeslut, men att det börjar gälla först från det att länsstyrelsen upphävt sitt 
beslut.  
 
Förslag till reservatsbeslut inklusive föreskrifter och skötselplan har varit ute på 
remiss under perioden 28 jan till 28 mars 2016. Samtliga inkomna yttranden var 
positiva till reservatsbildningen. Havs- och vattenmyndigheten föreslog i sitt 
yttrande att Kråmö även skulle bli ett marint naturreservat. Efter en inventering av 
de marina värdena har nu även dessa inkluderats i föreskrifter och skötselplan. Det 
innebär att Kråmö blir länets andra marina naturreservat. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stafan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 46. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Kommunstyrelsen ekoutskott 2018-03-12, § 15. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2018-02-28.  
Beslut om bildande av Kråmö naturreservat, 2018-02-28. 
 
 
Kopia till:  
Ekoutskottet 
Länsstyrelsen 
Författningssamlingen  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 30 Dnr KS 2018/61 
 

Revidering av teknik- och servicenämndens 
investeringsbudget 2018 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 revideras enligt följande: 
 

1. Investeringsprojektet GC-väg till ridskolan Tureholm förlängs till Viksnäs 
korset och budgeten utökas därmed med X tkr.  

2. Investeringsbudgeten för projektet renovering av huvudbyggnad på 
Häradsvallen utökas med X tkr.  

3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för att förse Häradsvallen med 
bergvärme.  

4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för köp av byggnader på fastigheten 
Kroka 1:8.  

5. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för åtgärder på Industrigatan 
(Industrigatan Love)  

6. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för att påbörja arbetet med flytt och 
utveckling av Korslöt mottagning av avfall från privatpersoner.  

7. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för köp av belysningsnätet.  
8. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av omklädningsrum och 

kontorsrum på Industrigatan.  
9. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för åtgärder i ventilation på 

Tomtaklintskolan  
10. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för renovering och upprustning av 

ytskikt och våtutrymmen i Gästhamnen.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har 2018-03-15 föreslagit revidering och 
komplettering av investeringsbudget 2018. Ärendet beskriver tio olika 
investeringsärenden:  

1. Gång- och cykelväg till ridskolan – Viksnäskorset  
2. Renovering av huvudbyggnad på Häradsvallen  
3. Förse Häradsvallen med bergvärme  
4. Köp av byggnader inom fastigheten Kroka 1:8 - Häradsvallen  
5. Industrigatan Love  
6. Flytt och utveckling av Korslöt mottagning av avfall från privatpersoner  
7. Köp av belysningsnät  
8. Utredning av omklädningsrum och kontorsrum på Industrigatan  
9. Åtgärder i ventilation på Tomtaklintskolan  
10. Renovering och upprustning av ytskikt och våtutrymmen i Gästhamnen  

 
 
Forts. 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
Forts. § 30 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 47. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-03-23. 
Teknik- och servicenämnden 2018-03-15, § 17.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Teknik- och servicenämnden 
Ekonomienheten  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 31 Dnr KS 2018/62 
 

Revidering av taxa för uthyrning av kommunala lokaler   

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag till taxa för 
uthyrning av kommunala lokaler. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför budget 2017 såg kontoret över gällande taxor och avgifter för uthyrning av 
kommunala lokaler och anläggningar. I och med att TVSK valt att avsluta avtalet 
med kommunen avseende driften av Häradsvallen och Skärlagsvallen och 
återlämna driftansvaret till kommunen har ett behov av att komplettera gällande 
taxor med avgift för bokning av vallarna. Tekniska enheten och TVSK har även 
tecknat reguljära hyresavtal för delar av anläggningarna som föreningen hyr för 
eget bruk, t.ex. utrymme för kansli. 
 
Förslaget till avgifter har tagits fram genom jämförelse med andra kommuners 
taxenivå för motsvarande anläggningar. Tillika övriga taxor motsvarar dessa inte 
kommunens kostnad för drift och anläggning men taxorna används för att möta en 
mindre del av kostnaderna samt för att stimulera ett effektivt nyttjande 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 48. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-22, § 12. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-15. 
Förslag till reviderad taxa för uthyrning av kommunala lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 32 Dnr KS 2018/63 
 

Revidering av regler för föreningsbidrag  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag till reviderade 
bidragsregler för föreningar. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag reviderades under 2017 och det nya regelverket 
trädde i kraft 2018-01-01. Regelverket har vid ett tidigare tillfälle statuerat att 
religiösa föreningar undantas från bidragsgivning, men denna regel togs bort vid 
revideringen av bidragsregler 2015. Kontoret föreslår nu att regeln återinförs. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 49. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-22, § 4. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2018-02-13. 
Förslag till reviderade Regler för föreningsbidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 33 Dnr KS 2018/52 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder   

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Trosa kommun.  
 
___________ 
 
Ärendet 
I Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun regleras 
nämndernas ansvarsområden och sammansättning. En ändring behöver nu göras i 
reglementet gällande krisledningsnämnd.   
 
I nuvarande reglemente anges det att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör 
krisledningsnämnd. Då det inte är tillåtet enligt kommunallagen att delegera ett 
helt verksamhetsområde till ett utskott föreslås en ändring i reglementet så att 
krisledningsnämnden blir en separat nämnd.  
 
I kommuner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Det regleras i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 
 
Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 50. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-03-17. 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 34 Dnr KS 2018/21 
 

Remissvar – Regionbildning: Region Sörmland – Uppdrag 
och samverkan  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner svar på remiss om regionbildning: Region  
Sörmland – Uppdrag och samverkan. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i samråd med företrädare från länets 
kommuner och den politiska styrgruppen arbetat fram ett förslag till regionens 
uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. Detta har samlats i 
dokumentet Region Sörmland - Uppdrag och samverkan som bifogas detta missiv. 
 
Vid bildandet av regionen är det av betydelse att inhämta kommunernas 
synpunkter kring hur regionens uppdrag ska formuleras och hur samverkan i länet 
ska bedrivas. Kommunernas delaktighet i bildande av en stark region med 
utvecklingskraft är central varför Region Sörmland - Uppdrag och samverkan 
skickas på remiss till länets kommuner för inhämtande av synpunkter. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 51. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-03-19. 
Missiv – Remiss gällande regionbildning, 2018-01-22. 
Remiss – Regionbildning: Region Sörmland - Uppdrag och samverkan,  
2018-01-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Landstinget Sörmland 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 35 Dnr KS 2018/64 
 

Detaljplan för Storökan 5 m.fl. del 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Storökan 5 m.fl. del 2. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Storökan 5 m.fl. är en centralt belägen fastighet med fina utblickar över Trosa och 
hamnområdet. På fastigheten finns ett bostadshus vilket inte använts för 
permanentboende på många år. Under våren 2016 fick fastigheten en ny ägare i 
syfte att utveckla och förtäta området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 december 2017, § 104 godkänt 
granskningsutlåtande, illustration och planbeskrivning inför slutligt antagande i 
kommunfullmäktige. Efter godkännandet i nämnden har fastighetsägaren till 
Storökan 2 uppmärksammat att prickmarkavgränsningen i den nu föreslagna 
detaljplanen inte fullt ut överensstämmer med gällande detaljplan. Plankartan 
behöver revideras och därför delas plankartan upp i två delar. Del 1 beslutades av 
kommunfullmäktige 2018-03-14, § 9.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 52. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-06, § 27. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-13 
Tjänsteskrivelse med bilagor från Mats Gustafsson, samhällbyggnadschef, och 
Linda Axelsson, planchef, 2018-01-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Administratör samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 36 Dnr KS 2018/65 
 

Policy och riktlinje för behandling av personuppgifter i Trosa 
kommun med dess bolag 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy och riktlinje för behandling av personuppgifter i 
Trosa kommun med dess bolag. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Dataskyddsförordningen har ökat den personuppgiftsansvariges ansvar samtidigt 
som den enskildes rättigheter stärkts. Personuppgiftsansvarig blir den som ensamt 
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen 
av personuppgifter. I Trosa kommun är nämnderna och de kommunala bolagens 
styrelser personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamhetsområden.  
 
Enligt förordningen ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen 
utförs i enlighet med förordningen. Ett sätt att visa det är att anta en policy och 
riktlinje för hur arbetet med personuppgifter ska skötas. Riktlinjen syftar till att 
konkretisera policyn samt ge vägledning och råd vid hantering av personuppgifter i 
Trosa kommun. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 53. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämndsekreterare Nadja 
Furuberget Skog, 2018-03-20. 
Förslag till policy och riktlinje för behandling av personuppgifter i Trosa kommun 
med dess bolag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna 
Trobo 
Trofi 
Författningssamlingen  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 37 Dnr KS 2018/49 
 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2018-03-19. 
 
___________ 
 
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 sex motioner för besvarande i fullmäktige 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 54. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg, 2018-03-19. 
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2015-2018, 
2018-03-19 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 38 Dnr KF 2018/3 
 

Frågor 

Beslut 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Daniel Portnoff (M) om rapporterad arbetsskador och tillbud i 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats muntligen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Till dagens sammanträde har en fråga kommit in: 

1. Fråga om rapporterad arbetsskador och tillbud i kommunen ställd av  
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Portnoff (M). 
 

 
Ärendets beredning 
Fråga från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) 2018-04-17. 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 39 Dnr KF 2017/23 
 

Svar på interpellation om fördelning mellan bistånd för 
service och omvårdnad     

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 
 
2. Interpellationen anses vara besvarad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Annika Lundström (S) har kommit in med en interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Martina Johansson (C) om fördelning mellan bistånd 
för service och omvårdnad 
 
 
Ärendets beredning 
Interpellationssvar från Martina Johansson (C) 2017-11-20. 
Interpellation från Annika Lundström (S) 2017-11-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Vård- och omsorgsnämnden  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(28) 
Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 40 Dnr KF 2018/7 
 

Svar på interpellation om sociala investeringar   

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 
 
2. Interpellationen anses vara besvarad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) har kommit in med en interpellation till individ- och 
familjeutskottets ordförande Bengt-Eric Sandström (L) om sociala investeringar.   
 
 
Ärendets beredning 
Interpellationssvar från Bengt-Eric Sandström (L) 2018-04-16. 
Interpellation från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) 2018-03-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 41 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen motion har anmälts vid dagens 
sammanträde.  
 
___________ 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2018-04-25 

 
 
 
§ 42  Dnr KF 2018/2  
 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit mot statistikrapporter över 
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 
kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Per-Uno Nilsson 2018-04-16, statistikrapport 
kvartal 1 2018.  
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Per-Uno Nilsson 2018-03-12, statistikrapport 
kvartal 4 2017.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2018-04-04, statistikrapport kvartal 
1 2018.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2018-01-22, statistikrapport kvartal 
4 2017.  
 
 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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