
 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 
 

 
Plats och tid: 
 
Beslutande ledamöter: 

 
Skärborgarnas hus, kl. 19:00-22:00 
Ajournering kl. 19:15-19:25  

Daniel Portnoff (M) 

Helena Koch (M) 

Tomas Landskog (M) 

Lena Isoz (M)  

Michael Swedberg (M) 

Ann Larson (M) ordförande  

Sune G Jansson (M) 

Emma Koch (M)  

Dan Larson (M) 

Margareta Wallin (M) 1:e v ordf. 

Stefan Odljung (M) 

Wilma Eliasson (M) 

Robin Johansson (M) 

Zeth Nyström (M) 

John Carlsson (C)  

Helene Carlind (C) 

Bengt-Eric Sandström (L)           

Ricken Svensson-Nyquist (L)  

Arne Karlsson (KD)                     

Sandra Karlsson (S)  

Magnus Johansson (S)  

Tommy Setzman (S) 

Kjell G Johansson (S) 

Anders Lindblad (S) 

Lise-Lotte Jacobsson (S)  

Sam Dandemar (S) 2:e v ordf. 

Annika Lundström (S)         

Tommy Fogelberg (V) 

Gitte Jutvik-Guterstam (V) 

Maria Arman (MP) 

Björn Kjellström (MP) 

Bertil Malmberg (SD) 

Johan Rehnström (SD) 

Sofie Eklöf (SD) 

Jonas Ohlsson (SD)  

Inte tjänstgörande ersättare: 
Louise Montgomery (C), Stefan Björnmalm (C), Göran Hammarlund  (L), Miriam Tinglöf (KD),  

Kerstin Alksäter (S), Christer Påhlson (S), Anna Wirmark (V) och Joakim Engqvist (V)  

Övriga närvarande: 
Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Marlene Bernfalk (ekonomichef), Torbjörn 

Unnebäck (personalchef) och Siw Jansson (S) ordf. revisionen mandatperioneden 2015-2018 

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2019-05-02, § 21-39 
 

Underskrifter:   
 Helena Edenborg, sekreterare 

 
 Ann Larson (M), ordförande  

 
 

 Sune G Jansson (M), justerande 

 
 

 Tommy Setzman (S), justerande    

Anslag/bevis 

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 
 2019-04-24 2019-05-03 2019-05-28 
Förvaringsplats för 
protokollet: Trosa kommunhus  
Underskrift:   
 Helena Edenborg, sekreterare  
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(25) 
Kommunfullmäktige 2019-04-24 

 
 
 

Innehållsförteckning     

§ 21 Val av justerare  

§ 22 Kungörelse/föredragningslista  
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§ 21 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Sune G Jansson (M) och Tommy Setzman (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare. 
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 2 maj 2019. 
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 22 
 

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 16 april 2019 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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§ 23 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Ellinor Scheffers (MP) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i valnämnden. 
 
2. Britta Eklund (MP) väljs till ny ersättare i valnämnden. 
 
___________ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Valnämnden 
Ellinor Scheffer 
Britta Eklund 
Lönekontoret   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Dnr KF 2019/15 
 

Val av lekmannarevisorer till Trosa Fibernät AB för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Följande lekmannarevisorer utses till Trosa Fibernät AB att tillträda efter 
ordinarie årsstämma den 6 maj 2019 och till och med den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 
Lars Sjögren (S) 
Rolf Hugert (M) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunfullmäktige, 2019-04-15 § 4. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Trofi 
Revisionen 
Lars Sjögren (S) 
Rolf Hugert (M)  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Dnr KF 2019/16 
 

Val av lekmannarevisorer till Trosabygdens Bostäder AB för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Följande lekmannarevisorer utses till Trosabygdens Bostäder AB att tillträda efter 
ordinarie årsstämma den 6 maj 2019 och till och med den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 
Lars Sjögren (S) 
Rolf Hugert (M)  
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunfullmäktige, 2019-04-15 § 5. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Trobo 
Revisionen 
Lars Sjögren (S) 
Rolf Hugert (M) 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Dnr KF 2019/17 
 

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Trosa 
Fibernät AB för mandatperioden 2019-2022  

Beslut 
1. Följande ledamöter och suppleanter utses att ingå i styrelsen för Trosa Fibernät 
AB efter ordinarie årsstämma den 6 maj 2019 och till och med den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 
Ordförande:  Zeth Nyström (M) 
Vice ordförande: Lise-Lotte Jacobsson (S) 
 
Ledamot:  Susann Markow (M) 
 
Suppleant:   Marcus Rix (L) 
  Martina Johansson (C) 
  Tommy Fogelberg (V) 
 
2. Beslutet gäller under förutsättning att årsstämman fastställer reviderad 
bolagsordning för Trosa Fibernät AB, beslutad i kommunfullmäktige 2018-11-07. 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunfullmäktige, 2019-04-15 § 6. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Trofi 
Valda ledamöter och suppleanter   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Dnr KF 2019/18 
 

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för 
Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022  

Beslut 
Följande ledamöter och suppleanter utses att ingå i styrelsen för Trosabygdens 
Bostäder AB efter ordinarie årsstämma den 6 maj 2019 och till och med den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 
Ordförande:  Sune G Jansson (M) 
Vice ordförande: Lise-Lotte Jacobsson (S) 
 
Ledamot:  Olov Gibeck (C) 
 
Suppleant:   Kerstin Karlstedt (M) 
  Anette Avelin (L) 
  Greger Tidlund (S) 
 
___________ 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Lindblad (S): Lise-Lotte Jacobsson (S) utses till vice ordförande i styrelsen 
för Trosabygdens Bostäder AB.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Lindblads förslag. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras under behandlingen av detta ärende, kl. 19:15-19:25. 
 
Ärendets beredning 
Kommunfullmäktige, 2019-04-15 § 7. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-15. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Trobo 
Valda ledamöter och suppleanter   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Dnr KS 2019/61 
 

Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2018  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 

årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 
 

2. Resultatenheternas resultat för 2018 överförs, per april 2019 med 3 012 tkr 
till resultatenheterna inom skola/förskola  
 

3. Resultatenheternas resultat för 2018 överförs, per april 2019 med 1 693 tkr 
till resultatenheterna inom vård och omsorg  
 

4. Finansförvaltningens budget, minskas med 4 705 tkr. 
 

5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte 
avslutats överförs till budgetåret 2019 med totalt 41 295 tkr. 
 

6. Trosa kommun avbryter försöken att driva frågan om ersättning från 
Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren. 
 

7. Skulle det i framtiden visa sig att juridisk grund för att resa rättmätiga 
ersättningskrav uppkommer, utesluter detta beslut inte att Trosa kommun 
då kan agera. 

 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunen 
Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 34,5 Mkr 2018. De skattefinansierade nämnderna 
redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 15,6 mkr.  
 
I 2018 års centrala buffert fanns 14,6 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 
10,3 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. 
Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.  
 
Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett positivt 
resultat med 3 012 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett 
överskott med 1 693 tkr.  
 
 
 
Forts. 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. 28 
 
Trobo 
Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är -11,8 mkr. 
 
Trofi 
Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 190 tkr. 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 23,1 mkr. 
 
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2018. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2018.  
 
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.  
 
Ekonomisk tvist gällande merkostnader i samband ned renovering av 
Safiren 
De undersökningar kommunen genomfört under de senaste åren indikerar att 
utsikterna är små att fortsätta driva frågan som ett försäkringsärende gentemot 
Grontmijs försäkringsbolag. Trosa kommun avbryter försöken att driva frågan in 
ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset 
Safiren. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för 
beslutsmening 6 och föreslår istället att Trosa kommun ska fortsätta driva tvisten.  
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för 
beslutsmening 6 och föreslår istället att Trosa kommun ska fortsätta driva tvisten. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Forts. 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. 28 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 41. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johans Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2019-03-27. 
Årsredovisning 2018 för Trosa kommun. 
Årsredovisning 2018 Trosabygdens Fastigheter AB. 
Årsredovisning 2018 Trosa Fibernät AB. 
Förteckning investeringsprojekt. 
Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till resp. nämnd. 
Ekonomisk tvist gällande merkostnader i samband med renovering av Safiren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr KF 2019/19 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet  

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2018 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, kommunens måluppfyllelse 
är god samt målet om god ekonomisk hushållning uppnås, men med undantag för 
vissa verksamheter.  
 
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 är i allt väsentligt rättvisande. 
• Kommunkoncernens räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande. 
• Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
• Resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt 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) 2019-04-15. 
Revisionsberättelse för år 2018. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 30 Dnr KS 2019/53 
 

Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Trosabygdens 
Bostäder AB. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Nuvarande ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, antogs av 
kommunfullmäktige 2016-04-20. Ägardirektiv är det styrdokument som bredvid 
bolagsordningen kompletterar styrningen av kommunens bolag. Det är 
bolagsstyrelsen som ska se till att direktivet tillämpas i bolagets verksamhet. 
 
Ägardirektiven för kommunens två bolag har nu setts över, bland annat har målen 
reviderats. Ägardirektiven har också fått en gemensam struktur då de tidigare var 
uppbyggda på olika sätt. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 42. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-03-27. 
Förslag till reviderat ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Trobo 
Författningssamlingen 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr KS 2019/54 
 

Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Trosa Fibernät AB. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Nuvarande ägardirektiv för Trosa Fibernät AB, Trofi, antogs av kommunfullmäktige 
2016-04-20. Ägardirektiv är det styrdokument som bredvid bolagsordningen 
kompletterar styrningen av kommunens bolag. Det är bolagsstyrelsen som ska se 
till att direktivet tillämpas i bolagets verksamhet. 
 
Ägardirektiven för kommunens två bolag har nu setts över, bland annat har målen 
reviderats. Ägardirektiven har också fått en gemensam struktur då de tidigare var 
uppbyggda på olika sätt.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Ägardirektivet ändras enligt följande: 

Punkt 7 under rubrik 4. Bolagets verksamhet, s. 3 utgår (Bolaget ska 
använda en enhetlig prismodell i hela kommunen där maximal prisdifferens 
för nyinstallation i hushåll får vara 15 %.) och ersätts med följande punkt: 
Bolaget ska använda en enhetlig prismodell i hela kommunen. 

John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 43. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-03-27. 
Förslag till reviderat ägardirektiv för Trosa Fibernät AB. 
 
 
 
Kopia till:  
Trofi 
Författningssamlingen  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Dnr KS 2019/62 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens 
Bostäder AB  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2018 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 57 144 261 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 2018. 
 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om fastställande av reviderat ägardirekt för Trosabygdens Bostäder AB. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag. 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse 
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens 
Bostäder AB. Trobo har ett balanserat resultat på 68 914 tkr och resultat för året 
på -11 770 tkr.  
 
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2018. 
Trobo 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 
2018  

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

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

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(25) 
Kommunfullmäktige 2019-04-24 

 
 
 
Forts. § 32 
 
 
Trobos resultat för 2018 är -11 770 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är 68 
914 tkr. Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2018.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 44. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-29. 
Årsredovisning Trobo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombudet   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr KS 2019/63 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2018. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -976 358 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 2018. 
 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om fastställande av reviderat ägardirekt för Trosa Fibernät AB. 
 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om fastställande av reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa Fibernät AB, Trofi, är ett av Trosa kommun helägt bolag.Enligt 9 kap 7 § 
aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en 
ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår. 
 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. 
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2018. 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 
2018 

• 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. 33 
 
 
Trofis resultat för 2018 är 190 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är –1 166 tkr. 
Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2018. 
 
Fullmäktige reviderade Trofis bolagsordning hösten 2018 och den ska därmed 
fastställas på årsstämman. 
  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Ägarombudet ska biträda Socialdemokraternas förslag till 
ägardirektiv för Trofi.  
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 45. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-29. 
Årsredovisning Trofi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombudet   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Dnr KS 2019/64 
 

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak (ANDT) för Trosa kommun  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel 
och tobak (ANDT) för Trosa kommun.  
 
2. Handlingsplanen ersätter det drogpolitiska programmet antaget av fullmäktige 
2000-02-09, § 9. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Handlingsplanen mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) har 
tagits fram med mål och insatsområden för Trosa kommun. 
Kommunfullmäktige antog 2000-02-09, § 9 ett drogpolitiskt program för Trosa 
kommuns arbete mot ANDT. Programmet betonar att samtliga nämnder och 
förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande 
arbetet. Humanistiska nämnden, genom socialkontoret, ansvarar ytterst för att 
samordna och följa upp det drogpolitiska programmet. 
Humanistiska nämnden beslutade 2018-10-09 § 80 att ge socialkontoret i uppdrag 
att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande 
behov i kommunen samt nya metoder för arbetet. Handlingsplan mot ANDT är en 
uppdatering av den tidigare drogpolitiska planen. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 46. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Humanistiska nämnden 2019-03-12, § 30. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2019-02-25. 
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Trosa 
Kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Dnr KS 2019/41 
 

Reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa 
kommun samt inrättande av Äldre- och omsorgsrådet  

Beslut 
1. De kommunala råden Pensionärsrådet och Rådet för personer med 
funktionsnedsättning slås samman till ett gemensamt kommunalt råd för äldre- och 
omsorgsfrågor. 
 
2. Det nya kommunala rådet ska heta Äldre- och omsorgsrådet. 
 
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för de 
kommunala råden i Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har undersökt möjligheterna till en sammanslagning av de 
kommunala råden, Pensionärsrådet och Rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med de kommunala råden är att vara 
ett samråds- och informationsorgan mellan kommunen och företrädare för de 
organisationer råden representerar. 
 
Genom en sammanslagning av råden förs gruppernas diskussioner, åsikter och 
erfarenheter samman på ett fördelaktigt sätt. En sammanslagning medför även att 
kommunens arbete kring råden effektiviseras. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 47. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämnd-/bolagssekreterare 
Emma Svedin, 2019-03-05.  
Förslag till reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunala råden 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr KS 2019/55 
 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av att en ny mandatperiod påbörjats har kommunfullmäktiges 
presidium tillsammans med kommunfullmäktiges sekreterare sett över 
arbetsordningen för kommunfullmäktige. SKL:s exempel på hur en arbetsordning 
kan se ut har beaktats vid översynen.  
 
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Fullmäktige 
har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och 
innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. 
Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade.  
I 5 kap. 72 § KL uppställs krav på vad arbetsordningen ska innehålla bestämmelser 
om.  
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 48. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-03-27. 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Gruppledarna 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Dnr KS 2019/65 
 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2019-03-27. 
 
___________ 
 
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 fem motioner för besvarande i fullmäktige. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-04-10, § 49. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2019-03-27. 
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 
2019-03-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Dnr KF 2019/3 
 

Frågor 

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

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Beslut 
Anmälda motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Följande motioner anmäls vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige:  
 

 Motion Ställd av 
1. Motion om avgiftsfri busstrafik 

(Dnr KF 2019/14) 
Maria Arman (MP) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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