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§ 20 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Michael Swedberg (M) och Anders Lindblad (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 5 maj 2021.  
 
___________ 
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§ 21 
 

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 2021 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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§ 22 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Staffan Malms (KD) avsägelse för hans uppdrag 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
2. Tomas Evaeus (KD) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.  
 
___________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Staffan Malm 
Tomas Evaeus 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Lönekontoret 
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§ 23 KS 2021/41 
 

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd 
redovisning 2020  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 

årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 
2. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 4 207 tkr 

till resultatenheterna inom skola/förskola  
3. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 1 837 tkr 

till resultatenheterna inom vård och omsorg  
4. Finansförvaltningens budget, minskar med 6 044 tkr. 
5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte 

avslutats överförs till budgetåret 2021 med totalt 125 564 tkr. 
6. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 10 mkr av 

2020 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar. 
7. 12 mkr, 1,5 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur. 

___________ 
 
Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande, se nedan.  
___________ 
 
Ärendet 
Kommunen 
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 42 Mkr 2020. Nämnderna redovisar sammantaget 
ett underskott jämfört med budget med 4,6 mkr, varav skattefinansierade -4,9 mkr 
och avgiftsfinansierade +0,3 tkr. 

I 2020 års centrala buffert fanns 15,4 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 
11,6 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 10,1 Mkr till Humanistiska nämnden. 
Det innebär en negativ avvikelse på 6,3 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert. 

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med 4 207 tkr. 
Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 837 tkr.  
 
Trobo 
Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 3 833 tkr. 
 
Trofi 
Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 590 tkr. 
 
Forts. 
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Forts. § 23 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 38,5 mkr. Justering för koncerninterna 
mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre 
än de redovisade resultaten. Utöver vanliga koncerninterna justeringar har tidigare 
års fiberanslutningsavgifter i Trofi har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel 
via eget kapital. (Se not 1 redovisningsprinciper i årsredovisningen). 
 
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2020. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2020. 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. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:  

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021, tillse att den kommunala 
organisationen verkställer de beslutade överförda investeringsmedel samt 
budgeterade investeringsmedel faktiskt investeras som beslutats. 

• att kommunstyrelsens ordförande får ett särskilt uppdrag av 
Kommunfullmäktige att tillse att de beslutade investeringarna verkställs. 

Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Avslag till kommunstyrelsens beslutspunkt 7 och bifall till 
beslutspunkt 2-6 och 8 i kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens beslutspunkt 7 och bifall till 
beslutspunkt 2-6 och 8 i kommunstyrelsens förslag. 
Daniel Portnoff (M): Avslag till Magnus Johansson tilläggsförslag och avslag till 
Maria Armans och Tommy Fogelbergs förslag gällande beslutspunkt 7. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 28. 
Forts. 
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Forts. § 23 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2021-04-13.  
Årsredovisning 2020 för Trosa kommun.  
Årsredovisning 2020 Trosabygdens Fastigheter AB.  
Årsredovisning 2020 Trosa Fibernät AB.  
Överföring av investeringsprojekt. 
Bokslutsberedning 2021-03-22. 
 
Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar följande yttrande: 
Vi upprepar våra krav från bokslut 2019.  
Socialdemokraterna föreslår att 412 miljoner ska investeras i Trosa kommun under 
2021 – 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 att 
faktiskt genomföra de investeringar som är beslutade i kommunen.  
Kommunstyrelsen är överens om att investera 412 miljoner i kommunen under 
2021 uppdelat i: 

• 125 miljoner som ej investerades under 2020 som överförs till 2021, beslut 
den 28 april 2021. 

• 287 miljoner enligt budget för 2021, beslut den 25 november 2020.  
Vi vill se till att dessa beslutande investeringsmedel kommer i arbete i Trosas lokala 
näringsliv under den rådande pandemin. Vi kan inte fortsätta att skjuta på de 
planerade investeringsprojekten, likt 2019 och 2020, utan behöver stötta 
näringslivet och de anställda i kommunen, NU.  
I bokslutet för 2018 flyttades närmare 40 miljoner till 2019 och från 2019 överförs 
90 miljoner till 2020. Idag för vi över 125 miljoner till 2021.  
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  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  
Revisionen 
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§ 24 Dnr KF 2021/8 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet    

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 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) 2021-04-21. 
Revisionsberättelse med bilagor för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna  
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 25 Dnr KS 2021/42 
 

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 2020 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor. 
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 

om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

 
___________ 
 
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 är ett av Trosa kommun helägt bolag. 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i 
Trosabygdens Bostäder AB. 
Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 668 663 kronor och 
resultat för året på 3 833 460 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020. 
Årsredovisningen behandlas 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 
2020 

• att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 29. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13. 
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB. 
 
Kopia till 
Ägarombudet   
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§ 26 KS 2021/43 
 

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 
2020. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

 
___________ 
 
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 är ett av Trosa kommun helägt bolag.  
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. 
Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på 53 772 kronor och resultat för året 
på 590 150 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020. 
Årsredovisningen behandlas 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 
2020 

• att ingen utdelning lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 30. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13. 
Årsredovisning Trosa Fibernät AB. 
 
 
Kopia till 
Ägarombudet 
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§ 27 KS 2021/35 
 

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns 
miljöledningssystem 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet 
årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för 
kommande prioriteringar och beslut.  
 
Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners 
gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 31. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2021-03-22, § 10. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-03-10.  
Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet 
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§ 28 KS 2021/44 
 

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder i Trosa kommun. 
2. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens 

ansvarsområde. 
3. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny 

enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten. 

4. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på 
återvinningsbutiken ska finnas för Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten. 

5. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men 
flyttas till driftenheten. 

6. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021. 
7. Arbetsmarknadsenhetens budget 2021 justeras med 3 156 tkr som följd av 

omorganisationen och fördelas med 538 tkr till Vård- och omsorgsnämnden 
samt 2 618 tkr till Humanistiska nämnden, Individ- och familjeutskottet. 

8. Nämndernas budget för 2021 justeras enligt tabell nedan som följd av 
omorganisationen. 
 
Totalt, tkr Maj-dec 2021 

Omfördelning budget AME   

Teknik- och servicenämnd -2 104 

Vård- och omsorgsnämnd 359 

Humanistisk nämnd, IFO- utskott 1 745 

  0 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt nuvarande reglemente för kommunstyrelse och nämnder ansvarar teknik- 
och servicenämnden för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och 
dylika insatser. Med detta förslag föreslås det att ansvaret istället övergår till 
humanistiska nämnden.  
 
Arbetsmarknadsenheten blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en 
del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Daglig verksamhet i form av 
återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde då  
 
 
Forts.  
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Forts. § 28 
 
 
nämnden redan idag, enligt reglementet, ansvarar för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt LSS. Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att 
vara kvar inom teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig 
tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten. 
 
Ärendet har beretts av teknik- och servicenämnden, humanistiska nämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 32. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-03-26. 
Reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.  
Teknik- och servicenämnden 2021-03-11, § 17. 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-10, § 18. 
Humanistiska nämnden 2021-03-09, § 20. 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18. 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18.  
Förhandling MBL § 11, 2021-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Humanistiska nämnden  
Produktionschef KFTS 
Vård- och omsorgschef 
Socialchef 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen  
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§ 29 KS 2021/45 
 

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021 

Beslut 
1. Företag och ideella föreningar ska inte faktureras för miljönämndens 

planerade livsmedelskontroll, planerad tillsyn enligt alkohollagen samt 
planerad hälsoskyddstillsyn 2021.  

2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2021.  
3. Inkommande ansökan och anmälan ska faktureras.  
4. Övriga föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och kommunala bolag 

ska faktureras.  
5. Befogade klagomål samt uppföljande kontroll/tillsyn till följd av brister ska 

faktureras. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av den 
pågående Covid-19 pandemin är det viktigt att de lokala företagen som har 
drabbats mest 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 på företag inom områdena 
livsmedel, alkohol samt hälsoskydd 2021. Miljönämndens övriga tillsynsområden 
omfattas inte av stödåtgärden.  
 
Miljökontoret kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat 
under 2021 men de företag och ideella föreningar som omfattas av stödåtgärden 
debiteras ej. För inkommande ansökningar och anmälningar under 2021 tas avgift 
ut som vanligt enligt den kommunala taxan. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 33. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Miljönämnden 2021-03-08, § 13.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-02-10 
 
 
 
 
Kopia till 
Miljönämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomienheten   
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§ 30 KS 2021/46 
 
Antagande – detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa 
gästhamn, Trosa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa 
gästhamn. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under 2019 ändrades tjänstekoncessionen för Trosa gästhamn och en ny 
entreprenör tillträdde. Utifrån rådande förutsättningar påbörjades en utveckling av 
verksamheten och entreprenören har nu vänt sig till kommunen med idéer för 
fortsatt utveckling. Det handlar om att tydliggöra entréer, öka trafiksäkerheten, 
förbättra avfallshanteringen, skapa ändamålsenliga lokaler för personal samt öka 
attraktiviteten för besökare. Flera av åtgärderna är möjliga att göra utifrån gällande 
detaljplan men betydande delar förutsätter att detaljplanen ändras. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Trosa gästhamn är en av kommunens mest betydelsefulla anläggningar för 
besöksnäringen. Den lockar även många av kommunens invånare och det är därför 
prioriterat att verksamheten kan utvecklas på ett kvalitativt sätt. Utifrån de idéer 
som presenterats av dagens entreprenörer, kommunens tidigare fördjupningsstudie 
mm har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör en 
utveckling av befintlig gästhamnsanläggning samt intilliggande ytor. Planen 
förstärker också kopplingen mellan land och vatten genom tydliga utblickar och 
stråk. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har 
ett slutligt förslag tagits fram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-04-14, § 34. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-16, § 27.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-02 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2021-01-07 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 31 KS 2021/47 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2021-03-22. 
 
___________ 
 
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 2021-04-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-03-22. 
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022. 
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§ 32 Dnr KF 2021/3 
 

Frågor 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
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§ 33 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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