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Innehållsförteckning     
§ 48 Val av justerare  

§ 49 Kungörelse/föredragningslista  

§ 50 Demokratin 100 år  

§ 51 Information om Skärlagskolans nya utbyggnad 
(Information från rektor Elisabeth Nyhlén och Lena Agartson, pedagogisk 

konsult) 

 

§ 52 Avsägelser och val  

§ 53 Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun KS 2021/103 

§ 54 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2020 

KS 2021/104 

§ 55 Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland KS 2021/105 

§ 56 Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län och Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 

KS 2021/106 

§ 57 Sammanträdesplan 2022 KS 2021/107 

§ 58 Svar på motion om att öka byggnationen i trä  KS 2021/98 

§ 59 Frågor KF 2021/3 

§ 60 Anmälan av inkomna motioner  

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

KF 2021/1 
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§ 48 
 
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 Sam Dandemar (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 28 september 2021.  
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(18) 
Kommunfullmäktige 2021-09-22 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 49 
 

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 14 september 2021 fram till och med sammanträdesdagen. 
Kungörelse om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 
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§ 50 
 

Demokratin 100 år  

Kommunfullmäktige uppmärksammar att Sverige firar 100 år med allmän och lika 
rösträtt. Ordförande Ann Larson (M) informerar om att Trosa kommun visar 
riksdagens utställning ”Ja må den leva” på kommunens bibliotek och i november 
anordnas föreläsning med temat Demokratins sårbarheter. Det går även att läsa om 
Demokratin 100 år på kommunens hemsida. 
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§ 51  
 

Information om Skärlagskolans nya utbyggnad   

Elisabeth Nyhlén, rektor Skärlagskolan, och Lena Agartson, pedagogisk konsult, är 
inbjudna för att informera om Skärlagskolans nya utbyggnad då det inte är möjligt 
med ett fysiskt studiebesök på grund av pandemin. Elisabeth och Lena visar bilder 
på den nya skolbyggnaden, både invändigt och utvändigt, och informerar om vilka 
möjligheter den nya skolbyggnaden medfört utifrån ett pedagogiskt perspektiv.   
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§ 52  
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Annika Lundströms (S) avsgäelser för hennes 
uppdrag som 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i valberedningen/ 
arvodeskommittén. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner Torleif Malms (V) avsägelse för hans uppdrag 
som ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
3. Kommunfullämäktige godkänner Markus Rix (L) avsägelse för hans uppdrag som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4. Kommunfullämäktige godkänner Robin Johanssons (M) avsägelse för hans 
uppdrag som ersättare i humanistiska nämnden. 
 
5. Kommunfullämäktige godkänner Jari Linikkos (S) avsägelse för hans uppdrag 
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
6. Kommunfullämäktige godkänner Stephanie Chramer Hagströms (S) avsägelse för 
hennes uppdrag som ersättare i humanistiska nämnden. 
 
7. Kommunfullämäktige godkänner Rolf Hugerts (M) avsägelse för hans uppdrag 
som revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder. 
 
8. Jari Linikko (S) väljs till ny 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden  
 
9. Jari Linikko (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
10. Kerstin Alksäter (S) väljs till ny ersättare i valberedningen/arvodeskommittén. 
 
11. Leonardo Steinnagel (V) väljs till ny ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
12. Carl-Gustaf Lidbaum (L) väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
13. Platsen som ersättare i humanistiska nämnden hålls vakant. 
 
14. Stephanie Chramer Hagström (S) väljs till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
15. Madelen Grahn (S) väljs till ny ersättare i humanistiska nämnden. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 52 
 
 
16. Carl von der Esch (M) väljs till ny revisorsersättare för donationsstiftelser och 
fonder. 
 
17. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse en ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Annika Lundström (S). 
 
___________ 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2021-09-20, § 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Berörda förtroendevalda 
Berörda nämnder och styrelse 
Revisionen 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
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§ 53 Dnr KS 2021/103 
 

Ny valdistriksindelning i Trosa kommun    

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 med tillhörande bilagor. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Inför de allmänna valen år 2022 har en översyn av kommunens indelning i 
valdistrikt genomförts. Trosa kommun har för närvarande sju valdistrikt, men de 
senaste årens befolkningstillväxt innebär att befintliga valdistrikt inte räcker till. 
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Enligt statistik från 1 mars i år så överskrider två av kommunens 
valdistrikt gränsen på 2000 och ett tredje är nära gränsen. De utökade kraven på 
bland annat avskärmning av valsedlar samt den allt högre andelen förtidsröster 
ställer också större krav på lämplig storlek av distrikt för att på ett rättssäkert sätt 
kunna hantera och organisera valdagen. 
 
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning där befintliga gränser ritats om och 
ytterligare fyra distrikt skapats. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 11 till antalet. I det nya förslaget har också planerade nybyggnationer i 
kommunen tagits i beaktande. De nya valdistrikten som understiger 1000 
röstberättigade kommer på sikt överstiga 1000 röstberättigade per distrikt. Beslut 
om valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Larson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 72. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Valnämnden 2021-08-26, § 7. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenborg 2021-08-19. 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden  
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§ 54 KS 2021/104 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2020    

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020. 
 
___________ 
 
Bertil Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan. 
 
Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 73. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
Jäv 
Helena Koch (M), Michael Swedberg (M) och Anders Lindblad (S) anmäler jäv och 
deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samorningsförbundet RAR 
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§ 55 KS 2021/105 
 

Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2022.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2022 års budget för förbundet. Vid 
samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med 
totalt 16 Mkr.  
 
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. 
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 
2020. För Trosas del innebär det en kostnad på 183 992 kr, vilket är en ökning med 
drygt 5 tkr jämfört med budget 2021. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 74. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samorningsförbundet RAR 
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§ 56 KS 2021/106 
 

Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län och Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglementena för gemensamma 
patientnämnden i Sörmlands län samt för gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-27 rekommenderat 
samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena 
för den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen 
avser digitala sammanträden. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 75. 
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 
Gemensamma patientnämnden 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(18) 
Kommunfullmäktige 2021-09-22 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 57 KS 2021/107 
 

Sammanträdesplan 2022    

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För år 2022 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2021,  
• kvartalsrapport 2022,  
• budget 2023,  
• delårsbokslut 2022, 
• och reviderad budget 2023.  

 
Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
som är den 11 september 2022 samt ledigheter under året: sportlov, påsklov och 
höstlov. 
 
Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 76. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna 
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§ 58 KS 2021/98 
 

Svar på motion – Öka byggnationen i trä 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen delvis.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä. 
 
3. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt. 
 
Majoriteten delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har många 
kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen i 
kommunen redan idag är i trä. Däremot görs bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi inte är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
Merparten av byggnationen i Trosa kommun sker på privat mark och där har 
kommunen inte juridisk möjlighet att styra materialval på annat sätt än det 
exteriöra uttrycket. Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis 
annorlunda, här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att 
uppmuntra till nybyggnation i trä. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) har 2021-03-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. I motionen föreslås följande: 

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen.  

2. Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi för Trosa kommun.  
 
 
 
Forts.  
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Forts. § 58 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Gitte Jutvik Guterstan (V): Bifall till motionen. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-09-08, § 77.  
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2021-08-31. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08, § 48. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-25. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-05-12. 
Motion från Maria Arman (MP) om att öka nybyggnationen i trä daterad 2021-03- 
03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 59 Dnr KF 2021/3 
 

Frågor 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
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§ 60 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen motion har anmälts vid dagens 
sammanträde. 
 
___________ 
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§ 61  Dnr KF 2021/1  
 

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 myndighetschef Mirna Basic 2021-08-25, statistikrapport SoL 
och LSS kvartal 2, 2021.  
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