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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) 
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§ 7 Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 
786 och 787, Stensundsvägen i Trosa 
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§ 8 Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa KS 2020/30 

§ 9 Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. KS 2019/110 
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§ 11 Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 
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narkotika 
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§ 1 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser John Carlsson (C) och Tommy Setzman (S) att justera 
dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Lise-Lotte Jacobsson (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 17 mars 2020.  
 
___________ 
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§ 2 
 

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 4 mars 2020 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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§ 3 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Susann Markows (M) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Trofis styrelse. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner Carina Lindblads (S) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  
 
3. Emma Koch (M) väljs till ny ledamot i Trofis styrelse. 
 
4. Platsen som ersättare i vård- och omsorgsnämnden hålls vakant.  
 
___________ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Susann Markow 
Carina Lindblad 
Emma Koch 
Trofi 
Vård- och omsorgsnämnden  
Förtroendemannaregistret   
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§ 4  
 

Information om Ostänken    

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunfullmäktige en uppdatering 
kring arbetet med Ostlänken.   
 
___________ 
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§ 5  
 

Information om resultatet från medarbetarenkäten 2019 – 
Hållbar Medarbetar Engagemang (HME)    

Personalchef Torbjörn Unnebäck har en genomgång av Trosa kommuns resultat i  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar 
Medarbetar Engagemang ”HME”. 
 
Resultatet från 2019 visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket 
nöjda med frågor inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. 
Kommunfullmäktiges målsättning är 80 procent eller högre. 
 
___________ 
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§ 6 Dnr KS 2020/28 
 

Borgensram och borgensavgift 2020 

Beslut 
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

 
3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgiften är oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 16.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-02-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ekonomichef 
Kommuninvest  
Trobo 
Trofi  
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§ 7 Dnr KS 2020/29 
 

Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 
786 och 787, Stensundsvägen i Trosa 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trafikverket och Trosa 
kommun gällande förändrat väghållarskap för väg 786 och 787, Stensundsvägen i 
Trosa.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen i Trosa. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i områdena kring vägen har 
Trosa kommun och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett 
kommunalt övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat 
väghållarskap finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska 
genomföras. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera väghållaransvar och utökat 
väghållningsområde för väg 786 Trosa-Fagerbjörk (Stensundsvägen) och väg 787 
Stensund-Åda, för att åstadkomma en väghållning som är rationell och svarar mot 
båda parters behov. Genom övertagande av väghållaransvaret får kommunen 
rådighet över vägarna så att de bättre kan anpassas till stads- och boendemiljön 
både i det korta och långa perspektivet.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-19. 
Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun gällande förändrat väghållarskap för 
väg 786 och 787. 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska enheten 
Ekonomienheten   
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§ 8 Dnr KS 2020/30 
 

Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna principer för uttag av 
exploateringsersättning för förbättringsåtgärder kopplade till Stensundsvägen, samt 
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 50 tkr per tillkommande bostad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i området har Trosa kommun 
och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett kommunalt 
övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat väghållarskap 
finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska genomföras. 
 
Utifrån att ett kommunalt övertagande av vägen sannolikt är nära förestående finns 
ett behov av att skapa ekonomiska förutsättningar samt att tydliggöra regelverk 
och spelregler för uttag av exploateringsersättning. Uttag av 
exploateringsersättning syftar till att finansiera utveckling av Stensundsvägen samt 
därtill tillhörande kopplade behov såsom exempelvis nya busshållplatser.  
 
Framtaget förslag innebär ett tydliggörande av vilken geografisk avgränsning som 
ska gälla för uttag av exploateringsersättning samt ett förslag på ersättningsnivå till 
50 tkr per tillkommande bostad. Denna nivå kommer att justeras årligen i linje med 
Konsumentprisindex (KPI). Nivån kan också komma att justeras i exploateringsavtal 
beroende på övriga krav på ny infrastruktur. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-21. 
Kartbilaga A, områdesavgränsning för uttag av exploateringsersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadskontoret 
Ekonomienheten   
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§ 9 Dnr KS 2019/110 
 

Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram. 
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Larson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 14.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planchef   
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§ 10 Dnr KS 2020/31 
 

Antagande – Detaljplan för del av Överåda 3:1 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt VA byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 20. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 15.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planchef   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(23) 
Kommunfullmäktige 2020-03-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 11 Dnr KS 2020/32 
 

Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 
Engagemang (HME) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
___________ 
 
Trosa kommun har för 7:e gången genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Årets resultat visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket nöjda med frågor 
inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. Därmed ligger 2019 års 
resultat samma höga nivå som föregående års mätning. Kommunfullmäktiges 
målsättning är 80 procent eller högre.   

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng 
för Trosa kommun, vilket är ett index högre jämfört med föregående års mätning. Det 
kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 120 kommunerna som har 
rapporterat in till SKL för 2018 och 2019. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse med bilaga från personalchef Torbjörn Unnebäck 2020-02-05. 
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§ 12 Dnr KF 2020/3 
 

Frågor 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
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§ 13 Dnr KF 2019/12 
 

Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.   
  
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen. 
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan. 
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.   
Forts. 
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Forts. § 13 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Motionen anses besvarad.  
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Birgitta Danielsson (S): Bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 22. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 7.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om att Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika 2019-03-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden 
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§ 14 Dnr KF 2019/13 
 

Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Frågan om osakliga läromedel har hanterats i kommunfullmäktige vid ett flertal 
tillfällen. Frågorna i motionen är snarlika de som ställdes i interpellationerna om 
osakligt läromedel 2017 och 2019. Inget har ändrats i sak och därför blir svaret på 
motionen detsamma som senast frågan hanterades.   
 
Trosa kommun finner inga skäl att agera på de frågeställningar som framställs i 
motionen om osakliga läromedel i skolan. Följaktligen finns därför heller inga skäl 
till åtgärder. 
 
Skolkontoret har i beredningen av denna motion och tidigare interpellationer i 
samma ärende utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet 
bygger på lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och 
ett eget ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.  I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna 
motion.  

2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av 
kommande läromedel säkerställs. 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 14 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 23. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 8.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om osakliga läromedel i skolan 2019-03-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden 
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§ 15 Dnr KF 2019/11 
 

Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och 
dess bolag”  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Kommunfullmäktige antog 2018 en reviderad energi- och klimatplan. Syftet med 
planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och 
klimatmålen uppnås. Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och 
en stor utmaning för kommunen att hantera.  
 
Trosa kommun har två mål gällande minskad energiförbrukning. Det ena målet 
avser kommunens byggnader och det andra målet avser hushållens 
energiförbrukning. Flera aktiviteter kommer att initieras av Trosa kommun för att 
nå målen om minskad energianvändning.     
 
Fjärrvärmen i Trosa kommun är helt förnybar. Kommunens ambition är att samtliga 
kommunala byggnader ska ha fjärrvärme. För att det ska vara möjligt är vi 
beroende av att Statkraft bygger ut sitt fjärrvärmenät.  
 
Trosa kommun arbetar aktivt med att öka egen produktion av el. En åtgärd som 
redan genomförs är att installera solceller på lämpliga kommunala byggnader. 
Installation av solceller på byggnader tillhörande det kommunala bostadsbolaget 
finns med vid planering av renovering och nybyggnation. 
 
___________ 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan. 
Gitte Jutvik Guterstam (V) biträder miljöpartiets reservation.  
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

 
Forts. 
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Forts. § 15 
 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 24. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Teknik- och servicenämnden 2020-01-23, § 3.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2020-01-07. 
Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
Skriftlig reservation 
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation: 
Miljöpartiet vill reservera sig mot beslutat vid mötet att avslå motionen ”Mät och 
sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation 
och dess bolag” som togs upp vid TSNs möte 2020-01-23. Anledningen till att 
Miljöpartiet vill bifalla motionen är att vi anser att ambitionen om ”minskad 
energiförbrukning/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022” (motsvarar ca 2 %) är för lågt satt och vill öppna upp för en ökad 
minskningshastighet. Argumentet är att Trosa kommun med sina egna fastigheter 
bör gå i spetsen och försöka följa de nationella målen. I klimatlagen som antogs 
2018 är Sveriges mål att till 2030 ha en 50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. I Trosa Energi- och klimatplan står att kommunen ska ha 20 % 
effektivare energianvändning (jämfört med 2008) år 2020. Om detta har uppnåtts 
så innebär det att ytterligare 30 % minskning bör ske under de tio år som återstår 
till 2030 för att uppnå samma nivå som de nationella målen anger. Detta innebär 
en årlig minskningshastighet på 3,33 % och att ambitionsnivån bör höjas. 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden 
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§ 16 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(23) 
Kommunfullmäktige 2020-03-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 17  Dnr KF 2019/1  
 

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). 
 
___________ 
 
 
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 socialchef Graham Owen 2020-01-01, statistikrapport SoL 
kvartal 4 2019.  
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Mirna Basic 2019-11-26, statistikrapport SoL 
kvartal 3 2019.  
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Mirna Basic 2020-02-07, statistikrapport SoL 
kvartal 4 2019.  
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§ 18  Dnr KF 2020/2  
 

Övriga anmälningsärenden  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit del av följande förteckning av övriga 
anmälningsärenden:  
 
Revision 
Revisionsrapport – Granskning av intrångsskydd (REV 2020/2) 
 
Energikontoret i Mälardalen 
Förslag till reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen 
AB (KS 2020/38) 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-03-02.  
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