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§ 20 Kungörelse/föredragningslista  

§ 21 Avsägelser och val  

§ 22 Information om Trosa kommuns åtgärder med anledning av 
coronaviruset 

 

§ 23 Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2019 KS 2020/72 

§ 24 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet  KF 2020/4 

§ 25 Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s 
årsredovisning 2019 

KS 2020/73 

§ 26 Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 
2019 

KS 2020/74 

§ 27 Utökning av investeringsbudget 2020 för säkerställande av 
vattenleverans till Trosa vattentorn 

KS 2020/75 

§ 28 Revidering av riktlinjer för alkoholservering KS 2020/76 

§ 29 Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020 KS 2020/77 

§ 30 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat 

KS 2020/78 

§ 31 Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun KS 2020/79 

§ 32 Antagande – Detaljplan för Stallet 1 KS 2020/80 

§ 33 Revidering av reglemente för styrelse och nämnder i Trosa 
kommun 

KS 2020/85 

§ 34 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige KS 2020/86 

§ 35 Antagande av Sydarkiveras förbundsordning KS 2020/63 

§ 36 Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Energikontoret i Mälardalen AB  

KS 2020/38 

§ 37 Redovisning av obesvarade motioner KS 2020/64 

§ 38 Frågor KF 2020/3 

§ 39 Anmälan av inkomna motioner  

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

KF 2020/1 
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§ 19 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Dan Larson (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 5 maj 2020.  
 
___________ 
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§ 20 
 

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 21 april 2020 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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§ 21 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Susann Markows (M) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Trosa Fibernät AB:s styrelse. 
 
2. Emma Koch (M) väljs till ny ledamot i Trosa Fibernät AB:s styrelse. 
 
3. Awa Fofana (S) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden på den plats 
som tidigare varit vakant efter Carina Lindblad (S).  
 
___________ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Susann Markow 
Emma Koch 
Awa Fofana 
Trofi 
Vård- och omsorgsnämnden  
Förtroendemannaregistret   
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§ 22  
 

Information om Trosa kommuns åtgärder med anledning av 
coronaviruset    

Kommunchef Johan Sandlund informerar om läget och vidtagna åtgärder med 
anledning av coronaviruset.    
 
___________ 
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§ 23 Dnr KS 2020/72 
 

Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2019 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 

årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 
 

2. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 134 
tkr till resultatenheterna inom skola/förskola  
 

3. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 612 
tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg  
 

4. Finansförvaltningens budget, ökar med 2 801 tkr. 
 

5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte 
avslutats överförs till budgetåret 2020 med totalt 90 347 tkr. 
 

6. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 16,7 mkr av 
2019 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar. 
 

7. 8 mkr, 1 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
___________ 
 
Ärendet 
Kommunen 
Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 32,1 Mkr 2019. De skattefinansierade nämnderna 
redovisar sammantaget ett överskott jämfört med budget med 8,4 mkr.  
I 2019 års centrala buffert fanns 15 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 
14,7 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska nämnden. 
Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.  
Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett underskott 
med 1 189 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett underskott 
med 1 612 tkr. 
 
Trobo 
Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 2 691 tkr. 
Forts. 
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Forts. § 23 
 
Trofi 
Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 610 tkr. 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 29,7 mkr. 
 
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2019. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2019. 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 (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att -1 189  
byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att  
-1 189 byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att -1 189 
byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
Anette Avelin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att -1 189 
byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
Miriam Tinglöf (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att -1 189 
byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
Tommy Fogelberg (V): Avslag till kommunstyrelsens beslutspunkt 7 och bifall till 
beslutspunkt 2-6 och 8 i kommunstyrelsens förslag. 
Sofie Eklöf (SD): Bifall till Tommy Fogelbergs (V) förslag.  
Ellinor Scheffer (MP): Bifall till Tommy Fogelbergs (V) förslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att  
-1 189 byts ut till -1 134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen att -1 189 byts ut till -1 
134 i kommunstyrelsens beslutspunkt 3. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 23 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 37. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-03-26. 
Årsredovisning 2019 för Trosa kommun.  
Årsredovisning 2019 Trosabygdens Fastigheter AB. 
Årsredovisning 2019 Trosa Fibernät AB. 
Överföring av investeringsprojekt. 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Socialdemokraterna föreslår att 291 miljoner ska investeras i Trosa kommun under 
2020 – nu är det dags för handling. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar näringslivet mycket hårt. 
Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet 
kommer att överleva och hur det ska gå för deras anställda. För att stötta 
livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har 
regeringen presenterat flera krispaket med åtgärder för minskade kostnader, stärkt 
likviditet och bättre finansieringsmöjligheter. 
 
Nu är det dags för Trosa kommun att stötta den svenska ekonomin genom utökade 
investeringar i kommunen. Kommunstyrelsen är överens om att investera 291 
miljoner i kommunen under 2020 uppdelat i: 

- 90 miljoner som ej investerades under 2019  
- 201 miljoner enligt budget för 2020  

 
Vi vill se till att dessa beslutande investeringsmedel kommer i arbete i Trosas lokala 
näringsliv under den rådande krisen. Vi kan inte fortsätta att skjuta på de 
planerade investeringsprojekten, likt 2019, utan behöver stötta näringslivet och de 
anställda i kommunen.  
 
I bokslutet för 2018 flyttades närmare 40 miljoner till 2019 och från 2019 överförs 
90 miljoner till 2020. Detta visar tydligt på att styrningen av investeringsprojekten i 
Trosa kommun inte fungerar. Därför föreslår Socialdemokraterna att 
kommunstyrelsen skall få en månatlig detaljerad projektredovisning av samtliga 
pågående och framtida investeringsprojekt. Syftet med uppföljningen är att 
säkerställa att planerade och beslutade investeringarna ska genomföras i dessa 
exceptionella tider. 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna  
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§ 24 Dnr KF 2020/4 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  
 
Revisionen gör följande samlade bedömning: 

• Styrelse, nämnder och beredningar i Trosa kommun har sammantaget 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 
• Styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 
• Resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de finansiella mål 

och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
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) 2020-04-21. 
Revisionsberättelse för år 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna 
Revisionen   
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§ 25 Dnr KS 2020/73 
 

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 2019 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 59 835 203 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 2019. 

 
___________ 
 
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. 
 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens 
Bostäder AB. Trobo har ett balanserat resultat på 59 835 tkr och resultat för året 
på 2 691 tkr. Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2019. Trobo 
behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma.  
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid  
bolagsstämman. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 38. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-25. 
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB. 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombudet   
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§ 26 Dnr KS 2020/74 
 

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 
2019. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -366 315 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 2019. 

 
___________ 
 
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 2019. Trofi behandlar 
årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. Trofis resultat för 2019 är 610 tkr. 
Balanserat resultat från tidigare år är -976 tkr. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid 
bolagsstämman. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 39. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-25. 
Årsredovisning Trosa Fibernät AB 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ägarombudet   
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§ 27 Dnr KS 2020/75 
 

Utökning av investeringsbudget 2020 för säkerställande av 
vattenleverans till Trosa vattentorn 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2020 utökas med X tkr för att 
genomföra åtgärder avseende utökning och säkerställande av vattenleverans till 
Trosa vattentorn under 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Huvudmatningen till vattentornet i Trosa går i dag i via Smäckbrogatan. Denna 
ledning har under det senaste året haft omfattande driftstörningar. Dessa har varit 
av sådan omfattning att risk för tömning av tornet har uppstått och således finns 
risk för vattenbrist i Trosa. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 40. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-03-25. 
Teknik- och servicenämnden 2020-03-12, § 16. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt 
2020-03-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Teknik- och servicenämnden 
Ekonomichef 
Teknisk chef  
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§ 28 Dnr KS 2020/76 
 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för alkoholservering. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Nuvarande riktlinjer för alkoholservering beslutades av kommunfullmäktige 2012-
06-20, § 48. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska 
tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande 
föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 
Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. 
Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis varje valår.  
 
Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska 
utformas. Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.  
 
De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som 
redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. 
Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen 
(2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa 
kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att 
skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt 
att underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om 
serveringstillstånd. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 41. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30. 
Miljönämnden 2020-03-09, § 13.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne 
Wase Smith 2020-02-19. 
Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering.  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Miljönämnden 
Miljöchef  
Författningssamlingen   
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§ 29 Dnr KS 2020/77 
 

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020 

Beslut 
1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade tillsyn och kontroll 
2020.  
 
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2020.  
 
3. Privatpersoners och företags nyansökningar ska faktureras.  
 
4. Kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.  
 
5. Befogade klagomål, uppföljande kontroll/tillsyn och extra offentlig kontroll/tillsyn 
ska faktureras. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av 
coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen får stöd av både invånare, andra 
företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit fram 
flera möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun. Ett av 
förslagen innebär att miljönämnden inte tar ut avgifter för planerad tillsyn och 
kontroll 2020.  
 
Miljöenheten kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat 
under 2020 men företagen kommer inte att faktureras. Det innebär att de fakturor 
som ska gå ut till företagen kommer att makuleras och att den årsbetalning som 
redan fakturerats kommer återbetalas retroaktivt. Återbetalningen gäller alla 
företag, små som stora, lokala som externa. För helt nya ansökningar efter den 17 
mars 2020 tas avgift ut som vanligt. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 42. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30. 
Miljönämnden 2020-03-30, § 21.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne 
Wase Smith 2020-03-20. 
 
 
 
Kopia till:  
Miljönämnden 
Miljöchef  
Ekonomienheten  
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§ 30 Dnr KS 2020/78 
 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Beslut 
1. Trosa kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 
(”Borgensförbindelsen”), vari Trosa kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 
 
2. Trosa kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trosa kommun den 
16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 
3. Trosa kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trosa kommun den 
16 augusti 2011, vari Trosa kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 
 
4. Daniel Portnoff (Kommunstyrelsens ordförande) och Johan Sandlund 
(Kommunchef) utses att för Trosa kommuns räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga 
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt 
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 
medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trosa kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 5 januari 2006 och har bekräftat densamma genom beslut 
av fullmäktige den 11 mars 2015. 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeelse av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 
 
Forts. 
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Forts. § 30 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trosa kommun 
undertecknade Regressavtalet den 16 augusti 2011 och Garantiavtalet den 16 
augusti 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trosa 
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den 
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att 
Trosa kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, som bekräftar att avtalen är gällande samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. När detta har skett har såväl 
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 43. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-03-17. 
Underlag från Kommuninvest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommuninvest 
Ekonomichef   
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§ 31 Dnr KS 2020/79 
 

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan. 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-18, § 51 har Kultur, fritids, 
teknik- och servicekontoret haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för offentlig 
konst i Trosa kommun. Under arbete med planen konstaterades det att det behövs 
ett övergripande styrdokument för offentlig konst i Trosa kommun. 
 
Dokumentet slår fast Trosa kommuns förhållningssätt till offentlig konst och former 
för avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning. Policyn och riktlinjerna 
beskriver inriktning för den offentliga konsten, ansvarsfördelning och roller, 
införskaffande och placering, samt enprocentsregeln. Förändringar gällande 
enprocentsregeln tillämpas första gången i samband med budget 2021. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Rehnström (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag.  
Lena Isoz (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 44. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12, § 9.  
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2020-02-28. 
Förslag till Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun. 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 31 
 
 
Skriftlig reservation 
Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig reservation:  
 
Vi reserver oss mot förslaget i nuvarande utformning, eftersom det i alltför hög 
grad lutar sig mot de ”den nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan 
Sörmland”. 
Dessa två dokument är starkt färgade av S och MP inte minst vad avser mångkultur 
på den sörmländska kulturens bekostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidschef 
Författningssamlingen  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(28) 
Kommunfullmäktige 2020-04-29 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 32 Dnr KS 2020/80 
 

Antagande – Detaljplan för Stallet 1 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stallet 1. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Stallet 1 är beläget centralt i Trosa invid Östra Långgatan och bebyggd med 
butikslokal för Systembolaget. Verksamheten kräver en ombyggnation av lokalerna 
vilket innebär att byggnaden måste byggas ut i riktning mot Trosaån. Fastigheten 
är reglerad i P79-18 och planen medger handel dock är de delar som inte är 
bebyggda markerade med prickmark. En utbyggnad skulle därför strida mot 
detaljplanen på ett sätt som inte kan betecknas som en mindre avvikelse således 
behöver detaljplanen ändras. 
 
Ett förslag till ny detaljplan för Stallet 1 har tagits fram som möjliggör en 
utbyggnad av befintlig byggnad i riktning mot Trosaån. Genom att ändra 
detaljplanen och möjliggöra en utbyggnad ges förutsättningar för verksamhet i 
centrala Trosa på lång sikt. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 45. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-03, § 32.  
Reviderad plankarta och granskningsutlåtande 2020-03-03. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Administratör samhällsbyggnadskontoret  
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§ 33 Dnr KS 2020/85 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Trosa kommun. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 
undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för 
minimering av risker och spridning av coronaviruset. 
 
Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på 
distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, 
nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. 
 
För styrelse och nämnder regleras deltagande på sammanträden i Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder. Formuleringen i det föreslagna tillägget om 
deltagande på distans är hämtat från SKR:s underlag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 46. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-04-06. 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna 
Författningssamlingen   
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§ 34 Dnr KS 2020/86 
 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 
undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för 
minimering av risker och spridning av coronaviruset. 

 
Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på 
distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, 
nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. 
 
För fullmäktige regleras deltagande på sammanträden i Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Formuleringen i det föreslagna tillägget om deltagande på 
distans är hämtat från SKR:s underlag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 47. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-04-06. 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktiges presidium 
Författningssamlingen   
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§ 35 Dnr KS 2020/63 
 

Antagande av kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsordning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i 
sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet 
Sydarkivera från och med år 2021. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med 
ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Samverkan 
resulterade i att Trosa, Oxelösunds, Gnesta, Flens och Katrineholms kommuner 
under hösten 2018 ansökte om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera 
genom att en avsiktsförklaring antogs av respektive kommun. Ett medlemskap i 
Sydarkivera innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt slutarkiv och 
kompetensen hos en organisation som specialiserat sig på informationshantering 
och långsiktigt digitalt bevarande.  
 
Under 2019 har det pågått ett projekt för att förbereda kommunerna i Sörmland för 
medlemskap samt etablering av ett kontor, en nod, i Sörmland. Nästa steg i 
anslutningsprocessen för att bli fullvärdig medlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera från den 1 januari 2021 är att fullmäktige antar förbundsordningen för 
kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 48. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-
/bolagssekreterare Emma Svedin 2020-03-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Sydarkivera  
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§ 36 Dnr KS 2020/38 
 

Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Energikontoret i Mälardalen AB 

Beslut 
1. Trosa kommun godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal. 
 
2. Trosa kommun godkänner förslag till upprättat ägardirektiv. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att till stämman föreslå 
ett reviderat och av ägarna godkänt aktieägaravtal samt ägardirektiv. 
Aktieägarna ombeds vidta behövliga åtgärder för att stämman den 13 maj ska ges 
möjlighet att fastställa aktieägaravtal och ägardirektiv. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 49. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenborg 2020-03-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Energikontoret i Mälardalen AB   
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§ 37 Dnr KS 2020/64 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2020-03-23. 
 
___________ 
 
 
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 fyra motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 50. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30. 
Tjänsteskrivelse med bilaga från kanslichef Helena Edenborg 2020-03-23. 
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§ 38 Dnr KF 2020/3 
 

Frågor 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
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§ 39 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen motion har anmälts vid dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
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§ 40  Dnr KF 2020/1  
 

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 2020-04-15, statistikrapport SoL 
kvartal 1 2020.  
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