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§ 70 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Helena Koch (M) och Per Insulander (S) 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 16 oktober 2018. 
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 71 
 

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 2 oktober 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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§ 72 
 

Avsägelser och val 

Inga avsägelser eller fyllnadsval finns att behandla vid dagens sammanträde.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 73  
 

Information om Ostlänken  

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunfullmäktige en uppdatering 
kring arbetet med Ostlänken. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 74  
 

Information om utbyggnad av Skärlagsskolan   

Kerstin Tibbing, produktionschef KFTS, och Mats Larsson, skolchef, informerar om 
utbyggnaden av Skärlagsskolan.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 75  
 

Information om planerna på ett nytt reningsverk  

Ulf Hagstedt, teknisk chef, informerar om planerna på ett nytt reningsverk.   
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Dnr KF 2018/12 
 

Utdelning av förtjänsttecken till förtroendevalda som under 
25 års tid haft uppdrag som ledamot eller ersättare i 
fullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att förtjänsttecken delas ut till följande 
personer: 
Birgitta Danielsson 
Stefan Björnmalm 
Lena Isoz 
Daniel Portnoff  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att förtroendevalda som under 25 års 
tid haft uppdrag som ledamot eller ersättare i fullmäktige i Trosa kommun tilldelas 
ett förtjänsttecken/gåva av kommunen. Uppdragstiden räknas från och med år 
1992 och behöver inte vara sammanhängande. 
 
Förtjänsttecknen/gåvorna delas ut av fullmäktiges ordförande 1 gång per 
mandatperiod. Utdelning sker vid mandatperiodens sista sammanträde med 
fullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Dnr KS 2018/134 
 

Inriktningsbeslut om kameraövervakning av utsatta 
offentliga platser i trygghetsskapande syfte  

Beslut 
Trosa kommun ska ha kameraövervakning av utsatta offentliga platser i 
trygghetsskapande syfte. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Offentliga platser såsom torg, skolgårdar, återvinningsplatser och båtplatser 
befolkas under dygnets alla timmar och utsätts i allt för hög utsträckning av 
skadegörelse samt kan upplevas som otrygga. Kameraövervakning med tydlig 
information om att platsen är övervakad kan leda till lägre nivå av skadegörelse, 
ökad upplevd trygghet samt underlag för att bistå polismyndigheten vid eventuella 
brottsutredningar. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 105. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef 
Richard Kihlgren, 2018-09-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Dnr KS 2018/135 
 

Utökat verksamhetsområde VA – Överåda, Kroka, Långnäs 
7:1, 7:2 och 7:3, Hagaberg och Alby 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nya verksamhetsområden vatten och 
spillvatten (VS) för Överåda, Kroka och Långnäs 7:1, 7:2 och 7:3. 
 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till nya verksamhetsområden vatten, 
spillvatten och dagvatten (VSD) för Hagaberg och Alby. 
 
3. Nya verksamhetsområden gäller från det att beslutet vinner laga kraft. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Lagen om allmänna vattentjänster anger att kommunen är skyldig att ordna 
vattentjänster om det behövs med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljö 
 
Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten föreslås för Överåda, Kroka och 
Långnäs 7:1, 7:2 och 7:3. 
 
Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) föreslås för 
Hagaberg och Alby. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 106. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Teknik- och servicenämnden 2018-06-14, § 38.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2018-05-15. 
 
 
Jäv 
Lena Isoz (M) anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Teknik- och servicenämnden  
Teknisk chef  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2018/136 
 

Detaljplan Överåda 3:55 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Överåda 3:55 m fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde utgörs av två delar med i huvudsak arrendetomter. Under 
2000-talet har planläggning av intilliggande områden förstärkt en pågående 
permanentningsprocess.  
 
Nyligen planlades den norra delen av fritidshustomter samt därutöver gjordes en 
omprövning av hela områdets arrendeavtal och arrendenivåer.  
 
Nu har även fastighetsägaren i den södra delen framfört önskemål om att planlägga 
kvarvarande del. Detta har stöd i gällande översiktsplan där området är markerat 
som strategisk mark. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 107. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 60.  
 
 
Jäv 
Lena Isoz (M) anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Administratör samhällsbyggnadskontoret  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Dnr KS 2018/137 
 

Gatukostnadsutredning för Överåda 3:55 m.fl.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredning för Överåda 3:55 m fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram 
en ny detaljplan för den södra delen av Åda fritidshusområde. Syftet med 
detaljplanen är att öka byggrätterna på respektive fastighet/arrendetomt, tillskapa 
nya byggrätter och säkerställa framtida avstyckningar av dagens arrendetomter. 
Därutöver förbereder detaljplanen för anslutning till det kommunala VA-nätet och 
skapa förutsättningar till ett mer trafiksäkert och ändamålsenligt vägnät inom 
området. 
 
För den del av vägnätet som föreslås ges kommunalt huvudmannaskap har en 
gatukostnadsutredning tagits fram som redovisar beräknad kostnad för 
iståndsättningen, fördelningsområde samt fördelningsmodell. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 108. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 61. 
 
 
Jäv 
Lena Isoz (M) anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Administratör samhällsbyggnadskontoret   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Dnr KS 2018/138 
 

Reviderad taxemodell för tillstånd enligt LBE (Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor)  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxemodell för tillstånd 
enligt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). 
 
2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har kommuner 
möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd. Nuvarande 
modell bygger på en gemensam grundavgift för alla verksamhetsutövare oavsett 
verksamhetsstorlek och komplexitet på anläggningen. Detta harmoniserar inte med 
taxemodeller som tillämpas i omkringliggande kommuner och län och inte heller 
hur samhället eller lagstiftningen ser ut. Gällande lagstiftning är komplex och 
återspeglar att det ställs högre krav beroende på komplexitet och hanterad mängd 
brandfarlig vara. Presentationen om kostnaden för tillståndhanteringen ger idag 
delvis en missvisande bild till de som söker tillstånd för större eller mer komplexa 
verksamheter då kostnaden blir betydligt högre än den grundavgiften. 
 
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att 
samköra vår kostnadsmodell med övriga räddningstjänster föreslås en reviderad 
taxemodell.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 109. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 65. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2018-06-01 
Förslag till reviderad taxemodell för tillstånd enligt LBE, 2018-05-09 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschefen  
Sörmlandskustens Räddningstjänst 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Dnr KS 2018/139 
 

Sammanträdestider 2019     

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige med ändringen att sammanträdet den 27 november flyttas till 
den 26 november. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För år 2019 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 2018,  
• kvartalsrapport 2019,  
• budget 2020,  
• delårsbokslut 2019, 
• och reviderad budget 2020.  

 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Larson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: 
Sammanträdet den 27 november flyttas till den 26 november.  
 
Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
med Ann Larsons förslag till ändring. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2018-09-26, § 110. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-09-12.  
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Dnr KF 2018/3 
 

Frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Dnr KF 2018/9 
 

Svar på interpellation om hur den ekologiska och kemiska 
statusen ska förbättras i Trosas fjärdar     

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 
 
2. Interpellationen anses vara besvarad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) har kommit in med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Daniel Portnoff (M) om hur den ekologiska och kemiska statusen ska 
förbättras i Trosas fjärdar. 
 
Ärendets beredning 
Interpellationssvar från Daniel Portnoff (M) 2018-06-01. 
Interpellation från Maria Arman (MP) 2018-05-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 85 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 86  Dnr KF 2018/1  
 

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 2018-08-28, statistikrapport 
kvartal 2 2018.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2018-07-03, statistikrapport  
kvartal 2 2018.  
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 87  Dnr KF 2018/2  
 

Övriga anmälningsärenden 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit del av följande förteckning av övriga 
anmälningsärenden: 
 
Länsstyrelsen Stockholm 
- Rapport från inspektionen 9 mars 2018 hos Överförmyndaren i Trosa kommun 
 
Miljö- och energidepartementet 
- Tillåtlighetsprövning enl. 17 kap. miljöbalken av Ostlänken, Södertälje, Trosa,  
   Nyköpings och Linköpings kommuner 
 
Revisorerna i Trosa kommun 
- Revisionsrapport - Granskning av kvalitetsarbete inom grundskolan 
 
Valteknisk samverkan 
- Valteknisk samverkan för mandatperioden 2018 – 2022, Moderaterna,  
   Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (Dnr KS 2018/144) 
- Valteknisk samverkan för mandatperioden 2018 – 2022, Socialdemokraterna,  
  Miljöpartiet och Vänsterpartiet (Dnr KS 2018/145) 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-10-02. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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