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§ 92 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Dan Larson (M) och Annika Lundström (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 30 november 2020.  
 
___________ 
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§ 93 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista. 
 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 17 november 2020 fram till och med sammanträdesdagen. 
Kungörelse om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 
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§ 94 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Anette Avelins (L) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och suppleant i Trosabygdens Bostäder AB från och 
med den 1 januari 2021. 
 
2. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Birgitta Danielssons (S) uppdrag 
som 2:e vice ordförande i humanistiska nämnden, ersättare i kommunstyrelsen och 
ledamot i kommunfullmäktige har upphört då hon inte längre är valbar. 
 
3. Göran Hammarlund (L) väljs till ny suppleant i Trosabygdens Bostäder AB från 
och med den 1 januari 2021. 
 
4. Lennart Tällö (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
5. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Birgitta Danielsson (S) och ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anette Avelin (L). 
 
 
___________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Trosabygdens Bostäder AB 
Kommunstyrelsen 
Anette Avelin 
Göran Hammarlund 
Lennart Tällö 
Förtroendemannaregistret 
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§ 95  
 

Information om Trosa kommuns åtgärder med anledning av 
covid-19 

Kommunchef Johan Sandlund informerar om läget och åtgärder kopplat till  
covid-19.  
 
___________ 
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§ 96  
 

Återrapportering av krisledningsnämndens beslut  

Krisledningsnämndens ordförande Daniel Portnoff (M) informerar om 
krisledningsnämndens beslut 2020-11-12 om besöksstopp på särskilda boenden i 
Trosa kommun. 
 
Nämndens protokoll bifogades i kommunfullmäktiges kallelse för kännedom.      
 
___________ 
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§ 97 KF 2020/6 
 

Val av ledamöter och ersättare i Humanistiska nämnden 
2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till humanistiska nämnden för perioden 
2021-01-01 – 2021-12-31: 
 
Ordförande:  Michael Swedberg (M) 
1:e vice ordförande: Lena Isoz (M) 
2:e vice ordförande: Conny Velén (S) 
 
Ordinarie:  Stefan Odljung (M) 
  Ricken Svensson Nyqvist (L) 
  Sophie Aldén Czechowski (C) 
  Pia Eriksson (S) 

Kjell G Johansson (S) 
  Kent Petersson (SD) 
 
Ersättare:  Wilma Eliasson (M) 
  Robin Johansson (M) 
  Anne-Lise Pallesen (M) 
  Per Liljekvist (M) 
  Miriam Tinglöf (KD) 
  Stephanie Charmer Hagström (S) 
  Yvonne Larsson (MP) 
  Björn Torbiörnsson (V) 
  Johan Holmqvist (SD) 
 
___________ 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): 2:e vice ordförande: Conny Velén (S)  
  Ledamot: Pia Eriksson (S)  

Ledamot: Kjell G Johansson (S) 
  Ersättare: Stephanie Charmer Hagström (S) 
Bertil Malmberg (SD):  Ledamot: Kent Petersson (SD) 

Ersättare: Johan Holmqvist (SD) 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 
med de förändringar som Magnus Johansson och Bertil Malmberg föreslagit på 
sammanträdet.  
 
Forts.  
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Forts. § 97 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 2.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden 
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§ 98 Dnr KF 2020/7 
 

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2021-01-01 – 2021-12-31: 
 
Ordförande:  Lena Isoz (M) 
1:e vice ordförande: Göran Hammarlund (L) 
2:e vice ordförande: Lennart Tellö (S) 
 
Ordinarie:  Zeth Nyström (M) 
  Helene Carlind (C) 
  Kerstin Alksäter (S) 
  Isabel Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  Ann-Sofie Nyström (M) 
  Ulf Struwe (M) 
  Carl Löfgren (M) 
  Stina von der Esch (KD) 
  Solweig Jansson (S) 
  Mehei Lala (S) 
  Johan Holmqvist (SD) 
 
___________ 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (SD):  Ersättare: Johan Holmqvist (SD) 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 
med den förändring som Bertil Malmberg föreslagit på sammanträdet.  
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 3.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden   
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§ 99 KF 2020/8 
 

Val av ledamöter och ersättare i miljönämnden 2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till miljönämnden för perioden 2021-01-01 – 
2021-12-31: 
 
Ordförande:  Arne Karlsson (KD) 
Vice ordf.  Marina Fallai (MP) 
 
Ordinarie:  Sune G Jansson (M) 
 
Ersättare:  Carina Helenius-Lindgren (M) 
  Svante Lindbäck (C) 
  Lise-Lotte Jacobsson (S) 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 4.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Miljönämnden 
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§ 100 KF 2020/9 
 

Val av ledamöter och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2021-01-01 – 2021-12-31: 
 
Ordförande:  Tomas Landskog (M) 
1:e vice ordförande: Dan Larson (M) 
2:e vice ordförande: Sandra Karlsson (S) 
 
Ordinarie:  Monica Lindberg (M) 
  Marcus Rix (L) 
  Sam Dandemar (S) 
  Britta Eklund (MP) 
    
Ersättare:  Patrik Sundberg (M) 
  Ulf Struwe (M) 
  David Montgomery (C) 
  Staffan Malm (KD) 
  Jon Åhlund (S) 
  Git Hellberg (S) 
  Anna Wirmark (V) 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 5.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 101 KF 2020/10 
 

Val av ledamöter och ersättare i teknik- och 
servicenämnden 2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till teknik- och servicenämnden för perioden 
2021-01-01 – 2021-12-31: 
 
Ordförande:  John Carlsson (C) 
1:e vice ordförande: Margareta Wallin (M) 
2:e vice ordförande: Anders Lindblad (S) 
 
Ordinarie:  Anne-lise Pallesen (M) 
  Dan Larson (M) 
  Mats Johansson (KD) 
  Karin Bråth (S) 
  Ari Heikkilä (S) 
  Johan Renström (SD) 
 
Ersättare:  Roland Leek (M) 
  Emma Koch (M) 
  Kattja Watts (M) 
  Carl-Gustav Lidbaum (L) 
  Fifian Georgos (C) 
  Pia Jonsson (S) 
  Torleif Malm (V) 
  Björn Kjellström (MP) 
  Jonas Ohlsson (SD) 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 6. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 102 KF 2020/11 
 

Val av ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 2021 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till vård och omsorgsnämnden för perioden 
2021-01-01 – 2021-12-31: 
  
Ordförande:  Helena Koch (M) 
1:e vice ordförande: Elisabeth Hammarlund (L) 
2:e vice ordförande: Annika Lundström (S) 
 
Ordinarie:  Kerstin Karlstedt (M) 
  Birgitta Pettersson (M) 
  Louise Montgomery (C) 
  Inger Lager (S) 
  Fredrik Karlsson (S) 
  Isabel Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  Anders Markow (M) 
  Bengt Larsson (M) 

Torolf Ekstrand (M) 
  Thomas Jansson (C) 
  Kenneth Tinglöf (KD) 
  Jari Linikko (S) 
  Awa Fofana (S) 
  David Gottfridsson (V) 
  Kent Petersson (SD) 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 7. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 103 KF 2020/12 
 

Val av ledamot och ersättare till Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige 2021-2022 

Beslut 
Följande ledamot och ersättare väljs till Sydarkiveras förbundsfullmäktige  
2021-01-01 – 2022-12-31: 
  
Ledamot: Ann Larson (M) 
 
Ersättare: Tommy Setzman (S) 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2020-11-11 § 8. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sydarkivera 
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§ 104 Dnr KF 2020/170 
 

Revidering av budget 2021 för Trosa kommun  

Beslut 
1. Reviderat förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-23 antas. 
2. Skattenettot 2021-2023 revideras enligt SKR:s skatteprognos oktober 2020. 

Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning 
öronmärks till budget 2021 med 14 294 tkr. 

3. Investeringsbudgeten för 2021-2023 fastställs och ersätter 
investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.  

4. Central buffert tillförs 5 000 tkr.  
5. Humanistiska nämnden tillförs 5 000 tkr, varav 2 000 tkr för ökning 

elevpeng F-9 och 3 000 tkr till resurscentrum.  
6. Kommunstyrelsen tillförs 1 100 tkr, ökat friskvårdsbidrag 600 tkr, 300 tkr till 

överförmyndarverksamheten och 200 tkr till växelnämnden. 
7. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola. 
8. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende. 
9. Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för 2021. 
10. Kommunens personalomkostnadspåslag (PO) fastställs till 44,5 %. 
11. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 

partistöd för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. Taxan gäller från och med 2021-
01-01. 

13. Revidering av Vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 2021-01-
01. 

14. Revidering av taxa för mät- och kartverksamheten, höjning med 3 % och B-
beloppet för taxa avseende planering, byggande och strandskydd fastställs 
till 52. Taxan gäller från och med 2021-01-01. 

15. Miljönämnden har reviderat taxan för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken 
och strålskyddslagen. Taxan gäller från och med 2021-01-01. 

 
___________ 
 
Forts. 

Parti Antal 
mandat Grundstöd 

Mandatstöd 
(inkl. 
utbildningsstöd) 

Totalt 
partistöd 

Moderaterna 14 20 000 280 000 300 000 
Centerpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Liberalerna 2 20 000 40 000 60 000 
Kristdemokraterna 1 20 000 20 000 40 000 
Socialdemokraterna 8 20 000 160 000 180 000 
Vänsterpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Miljöpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Sverigedemokraterna 4 20 000 80 000 100 000 
Totalt 35 160 000 700 000 860 000 
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Forts. § 104 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2021 års budget i juni 2020. Inför reviderad budget 
har en ny befolkningsprognos tagits fram med anledning av att Trosas invånarantal 
ökat kraftigt, per sista augusti var 14 142 invånare folkbokförda i kommunen.  
Budgeten i juni beräknades på att 13 984 invånare skulle vara folkbokförda i 
kommunen 1 november 2020 och betala skatt till kommunen 2021. Med den 
uppdaterade befolkningsprognosen förväntas istället 14 192 invånare vara 
folkbokförda per 1 november 2020. Skattenettot för 2021-2023 har reviderats 
enligt SKR:s skatteprognos från oktober med de nya befolkningsantagandet. 
 
Personalomkostnadspåslaget höjs från 40,5% till 44,5%. Andelen anställda som har 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har ökat de senaste åren, vilket innebär att 
fler anställda har rätt till en förmånsbestämd pension. För att täcka de högre 
kostnaderna behöver personalomkostnadspåslaget höjas med 4 %. 
 
Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och 
beslutade rationaliseringar. Nämnderna har kompenserats för höjningen av 
personalomkostnadspåslaget.  
 
Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av 
kapitaltjänstkostnader.  
 
Central buffert tillförs 5 000 tkr. 
Humanistiska nämnden har tillförts 5 000 tkr, varav 2 000 tkr för ökning elevpeng 
F-9 och 3 000 tkr till resurscentrum.  
Kommunstyrelsen tillförs 1 100 tkr, varav 300 tkr till överförmyndarverksamheten 
och 200 tkr för Trosas andel av kostnad för en systemansvarig för växelnämnden, 
samt 600 tkr för ökat friskvårdsbidrag. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till socialdemokraternas förslag till budget. 
Bertil Malmberg (SD): Följande ändringar och tillägg till kommunstyrelsens förslag 
till beslut: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda de kort- och långsiktiga 
socioekonomiska konsekvenserna av fortsatt mottagning av nyanlända. 
att uppdra åt kommunstyrelsen att säga upp nuvarande avtal om mottagande av 
migranter så snart detta är möjligt  
att uppdra åt kommunstyrelsen att genom SKL driva frågan om att regeringen 
skall ta ansvar för konsekvenserna av de beslut den taget inom 
invandringsområdet och som nu drabbar kommuner och regioner 
att i investeringsbudgeten stryka objektet ”Infart västra Trosa”. 

 
Forts. 
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Forts. § 104 
 
 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag avseende att-satserna 2, 
samt 4-15, och avslag på att-sats 1 och 3, till förmån för eget förslag till budget i 
juni 2020. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag avseende att-satserna 2, 
samt 4-15, och avslag på att-sats 1 och 3, till förmån för eget förslag till budget i 
juni 2020. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 121. 
Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk 2020-10-20. 
Budget 2021 med flerårsplan 2022-23. 
Teknik- och servicenämnden 2020-10-22, § 58 och § 59. 
Miljönämnden 2020-09-28. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28, § 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Nämnderna 
Författningssamlingen  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 105  Dnr KS 2020/173 
 

Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun för 
perioden 2021-2023  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 
för perioden 2021-2023. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Sörmlandskustens Räddningstjänst har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret 
arbetat fram ett förslag till handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 
för perioden 2021-2023. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Materialet som i första hand bör ses som en revidering av befintligt program har 
varit föremål för formellt samråd under hösten 2020. Samhällsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att handlingsprogrammet kan antas och fungera som en tydlig 
vägledning för hur kommunen ska arbeta med trygghets-, säkerhets och 
räddningstjänstfrågor under den kommande treårsperioden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 122. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20, § 76. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-06. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2020-09-24. 
Förslag till Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för perioden 
2021-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sörmlandskustens Räddningstjänst 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 106 Dnr KS 2020/171 
 

Antagande – Detaljplan Gistgården 9 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar tillägg till detaljplan för Gistgården 9, Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
På Gistgården 9 låg tidigare restaurang Fyren men sedan en brand för några år 
sedan har fastigheten stått obebyggd. Fyren var öppen under sommarhalvåret och 
var en populär restaurang i hamnen. Efter branden har flera tillfälliga lösningar 
presenterats vilka inte godkänts av kommunen men nu har fastighetsägaren 
återkommit med ett mer genomarbetat förslag. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning  
Gistgården 9 ligger centralt i hamnområdet som är högt prioriterat för 
besöksnäringen. När restaurang Fyren var i drift var den mycket populär och 
välbesökt. I Trosa stad finns ett behov av fler övernattningsmöjligheter och hamnen 
har nämnts som en lämplig lokalisering för detta. Fastighetsägarens förslag innebär 
en återuppbyggnad av restaurangen men också en utveckling av en mindre 
hotellverksamhet. Detta ryms inte inom ramen för gällande detaljplan men vore 
lämpligt för platsen. Ett reviderat förslag till tillägg har varit ute på granskning och 
ett slutligt förslag föreslås antas. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 123. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20, § 79. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-06.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-09-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 107 Dnr KS 2020/172 
 

Antagande – detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken  

Beslut 
1. Kartbilden på sidan 5 i planbeskrivningen med undertexten Förslag för 
Sandstufältet från Fördjupningsstudie Östra Trosa byts ut till inlämnad kartbild 
2020-11-25. 
 
2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken, Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Ovanför Anderviken finns ett flertal bostäder sedan lång tid tillbaka. Området är 
planlagt sedan tidigare, P88-6, med viss justering av byggrätter i P02-7. Önskemål 
har framkommit om att anpassa byggrätterna ytterligare och i samband med det se 
över möjligheten att förtäta området något. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Området är sedan tidigare bebyggt. Vägar finns anlagda inom området och tillfarten 
sker via grusad väg som ansluter till Stensundsvägen. Fastigheterna har idag 
enskilda avloppsanläggningar men genom en förtätning öppnas möjligheten att 
ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet som är utbyggt till 
Åda backar. Genom att planen avser möjliggöra en förtätning av befintlig 
bebyggelse finns stöd i kommunens översiktsplan vilken för ett generellt 
resonemang om att detta är möjligt. Efter samrådet gjordes vissa revideringar och 
detta förslag har nu varit ute på granskning. Utifrån inkomna synpunkter har 
slutliga revideringar gjorts och planen föreslås nu godkännas och slutligen antas. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: 
Kartbilden på sidan 5 i planbeskrivningen med undertexten Förslag för 
Sandstufältet från Fördjupningsstudie Östra Trosa byts ut till inlämnad kartbild 
2020-11-25.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Landskogs förslag.  
 
 
 
 
Forts. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 107 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 124. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-22, § 66. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-08.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-05-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 108 Dnr KS 2020/165 
 

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem   

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade riktlinjer för Trosa kommuns  
miljöledningssystem. 
 
___________ 
 
Ärendet 
År 2002 antogs riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem med syftet att  
alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att minska negativ  
miljöpåverkan och om möjligt bidra med positiv miljöpåverkan.  
Riktlinjerna har nu reviderats i grunden för att skapa ett system som är mer  
lättarbetat och förankrat i verksamheterna, samtidigt som större fokus läggs på  
kontinuerlig uppföljning för att visa hur respektive verksamhet arbetar med  
miljöfrågorna på ett strukturerat sätt. Miljöledningssystemet omfattar den  
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men inom ramen för  
miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp.  
Miljöledningssystemet omfattar Trosa kommun och dess helägda bolag.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Tommy Fogelberg (V): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande ändringar/tillägg på:  

• Sida 2, stycke 3, sista meningen: Lägg till .... och andra ekosystemtjänster.  
• Sida 4, Redovisningens innehåll. Punkt 3. Stryk parentesen.  
• Sida 4, Miljöutbildning. Lägg till följande före sista meningen. Utbildningen 

erbjuds även alla politiker  
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
ändringar/tillägg på:  

• Sida 2, stycke 3, sista meningen: Lägg till .... och andra ekosystemtjänster.  
• Sida 4, Redovisningens innehåll. Punkt 3. Stryk parentesen.  
• Sida 4, Miljöutbildning. Lägg till följande före sista meningen. Utbildningen 

erbjuds även alla politiker  
 
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Forts. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 108 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 125. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2020-10-28, § 38. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2020-10-22.  
Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet 
Nämnderna 
Författningssamlingen   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 109 Dnr KS 2020/164 
 

Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern   

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern.  
 
2. Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern ersätter tidigare arkivreglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2001-02-07, § 10. 
 
___________ 
 
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 kommun under hösten 2018 ansökte om medlemskap i 
kommunalförbundet Sydarkivera genom att en avsiktsförklaring antogs av 
kommunen. Kommunfullmäktige antog 2020-04-29 (KS 2020/63) Sydarkiveras 
förbundsordning och tog därmed det sista steget i anslutningsprocessen till att bli 
fullvärdig medlem i förbundet från den 1 januari 2021.  
 
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. För att ha möjlighet att 
leverera information till Sydarkiveras digitala slutarkiv behöver kommunens 
arkivreglemente revideras. I förslag till nytt arkivreglemente framgår det att 
ansvaret för arkivet är delat mellan den lokala och den gemensamma 
arkivmyndigheten. Den lokala arkivmyndigheten för Trosa kommunkoncern är 
kommunstyrelsen och den gemensamma arkivmyndigheten är Sydarkivera. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 126. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-/bolagssekreterare 
Emma Svedin, 2020-11-15. 
Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Bolagen 
Sydarkivera 
Författningssamlingen  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 110 Dnr KS 2020/177 
 

Resultat från medarbetarenkäten 2020 – Hållbart 
Medarbetar Engagemang (HME) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har för 8:e gången genomfört Sveriges kommuner och Regioners (SKR) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 86 poäng 
för Trosa kommun, vilket är en ökning med 1 poäng jämfört med föregående års 
mätning. Det kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de drygt 100 
kommunerna som har rapporterat in till SKR för 2019 och 2020.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 117. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och personalchef 
Torbjörn Unnebäck, 2020-11-02.  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 111 Dnr KS 2020/124 
 

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen   

Beslut 
Uppdrag 2 och 4 anses genomfört. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i 
sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 127. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-10-26. 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2020-10-26. 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 28(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr KF 2020/3 
 

Frågor 

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



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 29(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 113 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 30(30) 
Kommunfullmäktige 2020-11-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 114  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) 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 socailchef Graham Owen 2020-07-02, statistikrapport SoL 
kvartal 2, 2020.  
Tjänsteskrivelse från socailchef Graham Owen 2020-11-16, statistikrapport SoL 
kvartal 3, 2020.  
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