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§ 34 
 
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 Sam Dandemar (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 15 juni 2021.  
 
___________ 
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§ 35 
 

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 1 juni 2021 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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§ 36 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Katja Watts (M) avsägelse för hennes uppdrag 
som ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner Johan Holmqvists (SD) avsägelse för hans 
uppdrag som ersättare i kultur och fritidsnämnden och ersättare i humanistiska 
nämnden. 
 
3. Kommunfullämäktige godkänner Rolf Hugerts (M) avsägelse som vice ordförande 
i revisionen, lekmannarevisor i Trosa Fibernät AB och lekmannarevisor i 
Trosabygdens Bostäder AB från och med den 1 juli 2021. 
 
4. Kommunfullämäktige noterar till protokollet att Carl Löfgrens (M) uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige har upphört då han inte längre är valbar.  
 
5. Susanne Stamreus (M) väljs till ny ersättare i teknik- och servicenämnden.  
 
6. Johan Rehnström (SD) väljs till ny ersättare i kultur och fritidsnämnden och ny 
ersättare i humanistiska nämnden. 
 
7. Carl von der Esch (M) väljs till ny vice ordförande i revisionen, lekmannarevisor i 
Trosa Fibernät AB och lekmannarevisor i Trosabygdens Bostäder AB från och med 
den 1 juli 2021. 
 
8. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Carl Löfgren (M). 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningens/Arvodeskommittén 2021-06-09, § 4-6. 
 
Kopia till 
Katja Watts 
Johan Holmqvist 
Rolf Hugert 
Carl Löfgren 
Susanne Stamreus 
Johan Rehnström 
Carl von der Esch 
Berörda nämnder och bolag 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 37 KS 2021/78 
 

Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun  

Beslut 
1. Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 21:60 kr. 
2. Förslaget till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas. 
3. Investeringsbudget 2021 revideras i enlighet med förslag till budget 2022. 
4. Investeringsprojekt gång- och cykelväg kopplat till Infart västra Trosa utgår 

i budget 2021.  
5. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara 

styrande för arbetet i nämnder och styrelser. 
6. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om 

investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram. 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur 

kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd. 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för 

ettårssatsningar. 
9. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2021 upprätta 

internbudgetar för år 2022 inom beviljade anslag samt genomföra 
verksamhetsförändringar för att hålla ram 2022. 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel  
enligt fastställda kriterier. 

11. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder med 130 Mkr.  

12. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

13. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %. 
14. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd 

fastställs till 53. 
15. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och 

ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun enligt 
bilaga 2. 

16. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november. 
17. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november. 

 
___________ 
 
 
Ärendet 
Ärendet avser budget 2022 med planer 2023-2024 för Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 37 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.  
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.  
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Maria Arman (MP): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till 
budget. 
Helena Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
Ricken Svensson Nyquist (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
 
Ärendets beredning 
Ställningstagande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet till Budget 2022 med plan 
2023-2024. 
Ställningstagande från Sverigedemokraterna till Budget 2022 med plan 2023-2024. 
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Budget 2022 med plan 2023-2024. 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 57. 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2021-05-26, § 2. 
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Trosa kommun. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2021-02-12. 
Budgetförslag från Alliansen, Budget 2022 med plan 2023-2024.  
Budgetberedning övriga partier 2021-05-12. 
Budgetberedning majoritet 2021-05-10. 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Nämnderna 
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§ 38 Dnr KF 2021/58 
 

Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021 – Ramökning     

Beslut 
1. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för att stärka 

resurscentrums budget. 
2. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för höjning av elevpeng 

år F-9. 
3. Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhållsåtgärder gata samt 

3 mkr för underhåll av fastigheter och offentliga miljöer. 
4. Nytt grundbelopp för grundskola utifrån ramökning på 4 mkr för höjning av 

elevpeng: 

  Grundbelopp 

Nytt 

grundbelopp      

Belopp kr/år/barn 2020 2021 2021 ökning kr ökning% 

Grundskola           

Förskoleklass 36 038 37 361 39 604 2 243 6,0% 

Skolår 1-5 64 739 67 116 69 359 2 243 3,3% 

Skolår 6 68 790 71 315 73 558 2 243 3,1% 

Skolår 7-9 71 653 74 284 76 527 2 243 3,0% 

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen hanterade 2021-05-05 ärendet kvartalsuppföljning och 
helårsprognos 2021. På kommunstyrelsen sammanträde beslutades det om 
tilläggsförslag gällande ramökning för humanistiska nämnden för att stärka 
resurscentrums budget och höjning av elevpeng samt ramökning för teknik- och 
servicenämnden för underhållsåtgärder gata och för underhåll av fastigheter och 
offentliga miljöer.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Nytt 
grundbelopp för grundskola utifrån ramökning på 4 mkr för höjning av elevpeng. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Vård och omsorgsnämnden tilldelas 3 miljoner i kvalitetshöjande insatser med 
anledning av erfarenheterna under pandemin. 
Daniel Portnoff (M): Avslag till Magnus Johanssons tilläggsförslag.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons tilläggsförslag. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Magnus Johanssons tilläggsförslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till Daniel Portnoffs förslag.  
 
Forts. 
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Forts. § 38 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-05. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Skolchef 
Produktionschef KFTS 
Humanistiska nämnden 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 39 Dnr KS 2021/73 
 

Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun   

Beslut 
1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ 
överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB enligt prioritering: 

a) Alternativ sträckning Tullgarn 
b) Alternativ sträckning gamla E4 
c) Alternativ sträckning Långsjön 

 
2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P 
kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, 
SYVAB inte genomförs. 
 
___________ 
 
Särskilt yttrande 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en röstförklaring, se bilaga 1. 
Magnus Johansson (S) lämnar ett särskilt uttalande, se bilaga 2.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida 
avloppslösning för kommunens allmänna spillvattennät. Teknik- och 
servicenämnden har enligt uppdrag utrett två huvudalternativ: 

• Eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark 
• Överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. 

 
Tekniska enhetens bedömning utifrån genomförda utredningar är att en 
överföringsledning till SYVAB totalt sett är det mest fördelaktiga alternativet för 
Trosa kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 39 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 58. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.  
Teknik- och servicenämnden 2021-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2021-04-22 
Trosa fördjupad förstudie överföringsledning, Structor 2021-04-12 
Fördjupad förstudie Trosa avloppsreningsverk, Sweco 2021-04-12 
Trosa framtida avloppslösning Sammanfattande rapport, Structor 2021-04-12 
Bilaga 1 Utrednings PM Geoteknik, Structor 2021-03-31. 
Bilaga 2 Miljökartläggning, Structor 2021-03-08 
Bilaga 3 Dimensionering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tekniska enheten 
Teknik- och servicenämnden  
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§ 40 KS 2021/74 
 

Åtgärder med anledning av covid-19   

Beslut 
1. Inga hyror tas  ut för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun 

via avtal under perioden mars 2020 till och med juni 2021.   
2. Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga 

lokaler under perioden mars 2020 till och med juni 2020. 
3. Idrotts-, pensionärs-och sociala föreningar behåller minst samma 

aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baseras alltså på 2019 års 
aktiviteter, om 2020 års aktivitetsnivå varit lägre). 

4. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan 
återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av 
Coronaviruset. 

5. Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges 
uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk 
redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och budget till den 30 juni under 2020 och 2021.  

6. Ingen uthyrning av kommunala offentliga lokaler förutom till föreningar med 
barn-och ungdomsverksamhet från och med december 2020 till och med 
juni 2021. 

7. Slopade övertidsavgifter för bibliotekslån från och med mars 2020 till och 
med juni 2021. 

8. Slopade avgifter för utskrifter, kopiering och skanning på biblioteken från 
och med februari 2021 till och med juni 2021. 

9. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag, att vid behov, förlänga ovanstående 
beslut under 2021.  

 
___________ 
 
Ärendet 
Under 2020 fattades en rad nämnds-och ordförandebeslut med anledning av Co-
vid-19. Besluten i Kultur-och fritidsnämnden har avsett stödpaket till föreningslivet, 
slopade övertidsavgifter för bibliotekslån samt nedstängning eller begränsning-ar av 
öppettider för nämndens verksamheter.  
 
Taxorna, föreningsbidragen samt regler för uthyrning har inte hanterats i kommun-
fullmäktige som är den instans som beslutar i dessa frågor. 
 
Föreningslivet  
Riksidrottsförbundet har aviserat att det lokala aktivitetsstödet kommer att vara 
minst lika stort för 2020 som för 2019, och Kulturrådet slopar krav på återbetalning 
för bidragsstödda aktiviteter och projekt som inte kan genomföras eller slutföras på 
grund av Coronaviruset. Föreningar som hyr lokaler/anläggningar via fasta avtal  
 
Forts.  
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Forts. § 40 
 
 
hyresbefrias då dessa lokaler inte kan nyttjas fullt ut. Offentliga 
lokaler/anläggningar som bokas genomlokalbokningen debiteras som vanligt. 
 
Kommunala offentliga lokaler 
Då de regionala rekommendationerna i Region Sörmland gäller t.o.m. tidigast den 2 
maj 2021, och då vaccinationerna i Sörmland ännu inte nått den punkt då det kan 
anses säkert att vistas obehindrat i samhället, ser vi ett behov av att fortsatt 
begränsa uthyrningen av kommunala offentliga lokaler till allmänheten. Undantaget 
gäller föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet 
föreslås gälla t.o.m. den 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning vid behov. 
 
Bibliotek 
För att främja medborgarnas nyttjande av bibliotek föreslås att alla övertidsavgifter 
på biblioteken i Trosa slopas. Låntagare uppmanas att inte besöka biblioteken för 
att återlämna sina lån för att undvika avgift, om de är sjuka eller har symtom, samt 
inte besöka oss i onödan utan hellre behålla sina lån längre. Studier på andra 
bibliotek visar också att fördelarna med en sådan åtgärd är fler än nackdelarna, 
även under normala omständigheter. Till exempel påverkas inte andelen försenade 
lån, däremot minskar en administrativ börda samtidigt som läsfrämjandet och den 
generella användningen av bibliotek ökar. 
När avgiften för utskrifter, kopiering och skanning tas bort undviks betalningar helt 
vilket är bra då de oftast görs över disk vilket innebär mer kontakt mellan besökare 
och personal, att fler tar på samma ytor samt att det blir mer risk för 
köbildning/trängsel. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 59. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.  
Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-29, § 32. 
Tjänsteskrivelse från Produktionschef Kerstin Tibbling 2021-04-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och föreningschef 
Bibliotekschef 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 41 KS 2021/75 
 

Antagande – Detaljplan för Hammaren 2  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa Vagnhärads Tennisklubb, TVTK, har utrett möjligheten att bygga till 
tennishallen i norra Trosa med en padelhall. En utbyggnad skulle knyta väl an till 
dagens verksamhet och hallens allmänna ytor kan utnyttjas även för padelspelare. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Padel är en av landets snabbast växande sporter och det finns en stor efterfrågan i 
kommunen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon padelhall är spelare 
hänvisade till framförallt Nyköping och Södertälje. TVTK har studerat möjligheten 
att komplettera dagens verksamhet med padelbanor. Samhällsbyggnadskontoret 
menar att en utbyggnad är möjlig och lämplig på platsen. Det är möjligt att bygga 
till inom klubbens fastighet och genom att spara delar av berget utmed väg 218 
kan den nya hallen anpassas till området. Ett slutligt reviderat förslag med hänsyn 
till inkomna synpunkter har tagits fram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Trosa kommun är positiv till att det 
installeras solceller till de nya byggnader som Trosa kommunen har beslutanderätt 
om. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Magnus 
Johanssons, Tommmy Fogelbergs och Maria Armans tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 60. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27, § 39. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2021-03-30. 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 15(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 42 KS 2021/76 
 

Antagande – Ny detaljplan för Yxan 4 m.fl.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Camfil har byggt ut en omfattande forsknings- och utvecklingsanläggning inom 
Yxan 2 för sin verksamhet. Under året har företaget förvärvat fastigheten söder om 
detta i syfte att vidare utveckla verksamheten. En utbyggnad är ej förenlig med 
gällande detaljplaner varför de behöver ändras. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Camfil är en av kommunens största och viktigare arbetsgivare och en fortsatt 
utveckling är hela kommunen till gagn. Dagligen pendlar ett stort antal personer in 
till Camfils anläggningar i kommunen samtidigt som Techcenter också lockar 
besökare från hela världen. En stor del av företagets forskning och utveckling är 
lokaliserat inom Yxan 2 och en utbyggnad av denna verksamhet är mycket positivt 
såväl för bolaget som för kommunen. Utifrån de initiala skisserna och 
utvecklingsidéerna har Trosa kommun bedömt dessa som lämpliga för platsen men 
att det inte ryms inom gällande detaljplaner.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Trosa kommun är positiv till att det 
installeras solceller till de nya byggnader som Trosa kommunen har beslutanderätt 
om. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Magnus 
Johanssons, Tommmy Fogelbergs och Maria Armans tilläggsförslag.  
Sune G Jansson (M): Bifall till Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
 
 
 
 
Forts. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 42 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 61. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27, § 40. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2021-03-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 43 KS 2021/77 
 

Svar på motion – Ändring av den lokala ordningsstadgan 
gällande fyrverkerier 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av de 
flesta. Merparten av fyrverkerianvändningen sker under ett par timmar runt 
tolvslaget på nyårsafton. Att som idag tillåta fyrverkerier från klockan 18:00 ger 
möjlighet för även yngre barn att kunna medverka vid firande av dessa högtider. 
 
För att minska påverkan på vilda och tama djur har Trosa kommun valt att reglera i 
de lokala hälsoskyddsföreskrifterna när det är tillåtet att använda fyrverkerier utan 
tillstånd från polisen. Antal undantagna dagar på ett år är starkt begränsade. 
Miljökontoret gör bedömningen att vilda djur inte tar skada av fyrverkerier då 
störningen är tillfällig och begränsad till ett fåtal timmar. För oroliga husdjur går det 
att planera i förväg för hur det ska hanteras.  
 
Miljökontoret kommer i samarbete med kommunikationsenheten ta fram och utföra 
informationsinsatser gällande regler för fyrverkerier för att minska förekomsten av 
otillåten användning av fyrverkerier samt att man ska använda fyrverkerier med 
hänsyn till vilda och tama djur.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) har 2021-01-14 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till 
miljönämnden för yttrande. I motionen föreslås följande: 

att undantag från kravet på tillstånd på nyårsafton får en kortare tid, från 
23:00 til 01:00 dagen därpå.  
att undantag från kravet på tillstånd inte ska gälla för påsk- och 
valborgsfirande. 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Lindblad (S): Bifall till motionen.  
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (V): Bifall till motionen. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
 
Forts.  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 43 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäkige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 62. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2021-05-18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17. 
Miljönämnden 2021-05-03, § 19. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöinspektör 
Susanne Rosqvist 2021-04-21. 
Motion från Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) om ändring av den 
lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier, 2021-01-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Miljönämnden 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 44 KS 2021/71 
 

Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Carl Löfgrens (M) ansökan om att kvarstå som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Carl Löfgren (M) har ansökt om att få behålla sin plats som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden under den resterande delen av den period som han är vald trots att 
han kommer att vara folkbokförd i Stockholm. Av ansökan framgår att han flyttar 
på grund av studier och att han avser att delta vid nämndens sammanträden. 
 
Av 4 kap. 7 § kommunallagen framgår att om en förtroendevald upphör att vara 
valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden 
av mandattiden. 
 
Syftet med bestämmelsen är att förtroendevalda som flyttar men som har för avsikt 
att återvända till hemkommunen och under tiden fullgöra sina uppdrag, ska kunna 
behålla uppdragen. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-05-26, § 63. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2021-05-12. 
Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Carl Löfgren 
Kultur- och fritidsnämnden  
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 45 KS 2021/72 
 

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.  
 
___________ 
 
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 2021-05-26, § 64. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2021-05-11. 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2021-05-11. 
 
 
 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 46 Dnr KF 2021/3 
 

Frågor 

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



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(22) 
Kommunfullmäktige 2021-06-09 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 47 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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

Motion Ställd av 
1. Näringspolitik för nya jobb 
(Dnr KF 2021/9) 
 

Magnus Johansson (S) 

2. Ungas Eko 
(Dnr KF 2021/10) 

Gitte Jutvik Guterstam (V) 

  
3. Samverkan för klimat och hälsa 
(Dnr KF 2021/11) 
 

Gitte Jutvik Guterstam (V) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 



Röstförklaring/Särskilt yttrande avseende  
ärende 9, KS onsdag 26 maj 2021 
” Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun” 

Med anledning av ärendet kring Framtida rening av avloppsvatten  
i Trosa kommun lämnar vi följande röstförklaring/särskilda yttrande. 

Vänsterpartiet yrkar bifall till det framskrivna förslaget till beslut, och 
fogar samtidigt synpunkterna nedan till bifallsyrkandet. 
     Detta är den största investeringen kommunen gjort historiskt, och 

troligen också framgent. Frågan har föregåtts av ett intensivt 

utredningsarbete, och flertal konsulter har varit inblandade. 

    Vi har obesvarade frågor och synpunkter kring processen under 

utredningens gång och det finns som sagt fortfarande frågor och 

osäkerheter kring reningsverksfrågan som vi anser inte fullt ut besvaras i 

det omfattande utredningsmaterialet. Frågorna handlar om övergödning 

av Östersjön, klimatpåverkan och energianvändning. Ekoutskottet 

som hanterar mål kopplade till beslutet har inte fått information 

eller möjlighet att yttra sig efter det att konsultrapporten släppts. 

Vår förhoppning är att Ekoutskottet ges möjlighet att yttra sig och att 

våra frågor får svar under det fortsatta arbetet med frågan. 

    Reningsverksfrågan kan samtidigt inte försenas ytterligare, utan kräver 

att politiken fattar nödvändiga beslut. Beslutet i Teknik- & 

Servicenämnden, som vi nu har att förhålla oss till, håller de båda 

huvudalternativen öppna, vilket vi lovordar. Det är inte minst viktigt då 

stora infrastrukturprojekt är behäftade med osäkerhet kring slutliga 

kostnader, och då är det bra att alternativa förslag redan behandlats och 

varit föremål för beslut. 

Vä n s t e r p a r t i e t
agnhärad – Västerljung – Trosa

Bilaga 1



Bilaga 2 

Särskilt uttalande till ärende 7 vid kommunfullmäktige i Trosa kommun den 9 juni 2021 från S 

 

Om 21 dagar går tillståndet ut för vår avloppsverksamhet.  

Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på Trosa kommuns förestående situation vad det gäller 
avloppsrening. Tillstånden för kommunens två  reningsverk löper ut den sista juni 2021. Det är 
därmed 21 dagar kvar innan vi har två reningsverk utan tillstånd för att vara i bruk. 

Socialdemokraterna ville att Trosa kommun skulle bygga ett nytt reningsverk redan under 
mandatperioden 2010-2014 och har drivit frågan sedan dess. Att Daniel Portnoff och Moderaterna 
tillsammans med den övriga majoriteten inte har tagit denna fråga på tillräckligt stort allvar är 
beklagligt och oansvarigt. 

För oss går ansvaret för att kommunens invånare får en ur alla aspekter tillfredsställande lösning på  
avloppsrening och att Östersjön skonas från skadliga utsläpp, i första hand. Självklart är också 
ekonomin prioriterad varför vi ser pragmatiskt på vilken lösning som realiseras. Det viktiga är att vi 
skyndsamt kommer till handling. 

Att Trosa kommun med stor sannolikhet kommer att stå utan tillstånd för våra reningsverk är djupt 
beklagligt. Detta är återigen ett exempel på att de infrastrukturinvesteringar kommunfullmäktige 
tidigare beslutat om inte kommer till stånd i den takt de behövs. Att de prognoser för tillväxt med 
vilka majoriteten styr investeringstakten inte är eller har varit tillräckligt träffsäkra över tid, och att 
prioriteringar kopplade till dessa därmed blir felaktiga. 

Socialdemokraterna uppmanar därför Daniel Portnoff att skyndsamt vidta alla tänkbara åtgärder för 
att Trosa Kommun får fortsatt tillstånd för rening av spillvatten och att arbetet med en ny lösning får 
allra högsta prioritet. Nu är det dags att ta ansvar. 

 

Den socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen i Trosa kommun 

 


