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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning     
§ 73 Val av justerare  

§ 74 Kungörelse/föredragningslista  

§ 75 Avsägelser och val  

§ 76 Val av ledamöter och ersättare i humanistiska nämnden 2022 KF 2021/12 

§ 77 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
2022 

KF 2021/13 

§ 78 Val av ledamöter och ersättare i miljönämnden 2022 KF 2021/14 

§ 79 Val av ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
2022 

KF 2021/15 

§ 80 Val av ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden 
2022 

KF 2021/16 

§ 81 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
2022 

KF 2021/17 

§ 82 Revidering av budget 2022 för Trosa kommun KS 2021/139 

§ 83 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd 

KS 2021/140 

§ 84 Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät 
2021 

KS 2021/141 

§ 85 Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och  
Kommunstyrelsen 

KS 2021/72 

§ 86 Frågor  

§ 87 Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade 
utomhusisrinken men en hållbar energilösning 

KF 2021/7 

§ 88 Svar på motion – Utbyggnad av laddningsmöjligheterna i 
Trosa kommun  

KS 2020/13 

§ 89 Anmälan av inkomna motioner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(23) 
Kommunfullmäktige 2021-12-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 73 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Sune G Jansson (M) och Kerstin Alksäter (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 14 december 2021.  
 
___________ 
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§ 74 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista med följande 
ändringar: 

• Informationsärende 5 och 6 utgår vid dagens sammanträde. Syftet är att 
korta ner mötet med anledning av nya rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten gällande covid-19. 

 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 30 november 2021 fram till och med sammanträdesdagen. 
Kungörelse om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 
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§ 75  
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Mari Bäckströms (SD) avsägelse för uppdraget 
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
 
2. Mari Bäckström (SD) väljs till ny revisor på den plats som tidigare varit vakant.   
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mari Bäckström 
Vård- och omsorgsnämnden  
Revisionen 
Lönekontoret 
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§ 76 Dnr KF 2021/12 
 

Val av ledamöter och ersättare i humanistiska nämnden 
2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till humanistiska nämnden för perioden 
2022-01-01 – 2022-12-31: 
 
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) 
  Anne-Lise Pallesen (M) 
  Per Liljekvist (M) 
  Kerstin Karlstedt (M) 
  Miriam Tinglöf (KD) 
  Madelen Grahn (S) 
  Jonas Åkesson (MP) 
  Björn Torbiörnsson (V) 
  Johan Rehnström (SD) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 10. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden  
Lönekontoret 
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§ 77 KF 2021/13 
 

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2022-01-01 – 2022-12-31: 
 
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) 
  Kent Petersson (SD) 
 
Ersättare:  Ann-Sofie Nyström (M) 
  Ulf Struwe (M) 
  Stefan Odljung (M) 
  Stina von der Esch (KD) 
  Solweig Jansson (S) 
  Mehei Lala (S) 
  Johan Rehnström (SD) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lönekontoret 
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§ 78 KF 2021/14 
 

Val av ledamöter och ersättare i miljönämnden 2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till Miljönämnden för perioden 2022-01-01 – 
2022-12-31: 
 
Ordförande:  Arne Karlsson (KD) 
Vice ordf.  Marina Fallai (MP) 
 
Ordinarie:  Sune G Jansson (M) 
 
Ersättare:  Carina Helenius-Lindgren (M) 
  Svante Lindbäck (C) 
  Lennart Tällö (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Miljönämnden 
Lönekontoret 
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§ 79 KF 2021/15 
 

Val av ledamöter och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2022-01-01 – 2022-12-31: 
 
Ordförande:  Dan Larson (M) 
1:e vice ordförande: Ulf Struwe (M) 
2:e vice ordförande: Karin Bråth (S) 
 
Ordinarie:  Birgitta Pettersson (M) 
  Carl-Gustaf Lidbaum (L) 
  Sam Dandemar (S) 
  Britta Eklund (MP) 
    
Ersättare:  Patrik Sundberg (M) 
  Emma Koch (M) 
  David Montgomery (C) 
  Mats Johansson (KD) 
  Jon Åhlund (S) 
  Git Hellberg (S) 
  Anna Wirmark (V) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Lönekontoret 
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§ 80 KF 2021/16 
 

Val av ledamöter och ersättare i teknik- och 
servicenämnden 2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till teknik- och servicenämnden för perioden 
2022-01-01 – 2022-12-31: 
 
Ordförande:  John Carlsson (C) 
1:e vice ordförande: Margareta Wallin (M) 
2:e vice ordförande: Anders Lindblad (S) 
 
Ordinarie:  Anne-Lise Pallesen (M) 
  Emma Koch (M) 
  Mats Johansson (KD) 
  Sandra Karlsson (S) 
  Ari Heikkilä (S) 
  Johan Rehnström (SD) 
 
Ersättare:  Roland Leek (M) 
  Torolf Ekstrand (M) 
  Susanne Stamreus (M) 
  Carl-Gustav Lidbaum (L) 
  Anders Johansson (C) 
  Pia Jonsson (S) 
  Anna Wirmark (V) 
  Björn Kjellström (MP) 
  Jonas Ohlsson (SD) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 14. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden  
Lönekontoret
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§ 81 KF 2021/17 
 

Val av ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 2022 

Beslut 
Följande ledamöter och ersättare väljs till vård och omsorgsnämnden för perioden 
2022-01-01 – 2022-12-31: 
  
Ordförande:  Helena Koch (M) 
1:e vice ordförande: Elisabeth Hammarlund (L) 
2:e vice ordförande: Jari Linikko (S) 
 
Ordinarie:  Kerstin Karlstedt (M) 
  Birgitta Pettersson (M) 
  Louise Montgomery (C) 
  Inger Lager (S) 
  Stephanie Chramer Hagström (S) 
  Kent Petersson (SD) 
 
Ersättare:  Anders Markow (M) 
  Bengt Larsson (M) 

Torolf Ekstrand (M) 
  Thomas Jansson (C) 
  Kenneth Tinglöf (KD) 
  Fredrik Karlsson (S) 
  Awa Fofana (S) 
  Kerstin Östman (V) 
  Anette Kärrbäck (SD) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen 2021-11-24, § 15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-11-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Vård och omsorgsnämnden  
Lönekontoret  
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§ 82 KS 2021/139 
 

Reviderad budget 2022 för Trosa kommun   

Beslut 
1. Reviderat förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas. 
2. Skattenettot 2022-2024 revideras enligt SKR:s skatteprognos per sista 

september 2021. 
3. Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning 

öronmärks till budget 2022 med 20 534 tkr. 
4. Investeringsbudgeten för 2022-2024 fastställs och ersätter 

investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.  
5. Kommunstyrelsen tillförs 350 tkr för busstrafik till nya tågavgångar. 
6. Teknik- och servicenämnden tillförs 629 tkr för demografi gata/park. 
7. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola. 
8. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende. 
9. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 

partistöd för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet fastställs att gälla från och med 
2022-01-01. 

11. Trosa kommun inför en avgift på 3 kr/kWh för de offentliga laddstationerna. 
Avgiften gäller från och med 2022-01-01. 

12. Revidering av taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och 
strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2022-01-01. 

13. Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel inom Trosa kommun fastställs att gälla från och med 2022-01-01. 

14. Revidering av bibliotekens taxor fastställs att gälla från och med 2022-01-
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 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(23) 
Kommunfullmäktige 2021-12-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 82 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2022 års budget i juni 2021. Inför reviderad budget 
har ett nytt antagande om antal invånare 1/11-2021 tagits fram med anledning av 
att Trosas invånarantal ökat kraftigt, per sista september var 14 536 invånare 
folkbokförda i kommunen.  Budgeten i juni beräknades på att 14 479 invånare 
skulle vara folkbokförda i kommunen 1 november 2021 och betala skatt till 
kommunen 2022. Med den uppdaterade befolkningsprognosen förväntas istället 
14 570 invånare vara folkbokförda per 1 november 2021. Skattenettot för 2021-
2023 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från sista september med det nya 
befolkningsantagandet. 
Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och 
beslutade rationaliseringar. Genomförda och beslutade investeringar ligger som 
underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader.  
Kommunstyrelsen tillförs 350 tkr för busstrafik till nya tågavgångar. 
Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade volymer inom gata/park med 
629 tkr.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget samt bifall 
till beslutsmening 14. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och 
tillägg:  

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 år kommunstyrelsen att genom SKR driva frågan om att 
regeringen skall ta ansvar för konsekvenserna av de beslut den tagit inom 
invandringsområdet och som nu drabbar kommuner och regioner.  

Helena Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Avslag till beslutsmening 1 och 4, i övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Avslag till beslutsmening 1 och 4, i övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Lena Isoz (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anders Lindblad (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget samt bifall till 
beslutsmening 14. 
 
 
 
 
Forts.  
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Forts. § 82 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-11-24, § 106. 
Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2022. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2021-11-10. 
Budget 2022 med flerårsplan 2023-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna 
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§ 83 KS 2021/140 
 

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd 2020-10-21 § 84. Det nya förslaget till riktlinjer är en revidering av detta 
dokument.  
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla personer som ansöker om 
ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska 
alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som 
gör att avsteg görs. Vem som får fatta vilka beslut framgår av 
delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med 
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, 
förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 
  
Riktlinjerna är utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och 
skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Denna 
revidering avser avsnittet gällande ekonomiskt bistånd för tandvård. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-11-24, § 107. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15. 
Humanistiska nämnden 2021-10-12 § 74. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2021-09-28.  
Förslag till revidering av Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden 
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§ 84 KS 2021/141 
 

Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät    

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen om medarbetarenkät till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har för 9:e gången genomfört Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 84 index 
för Trosa kommun, vilket är en minskning med två index jämfört med föregående års 
mätning. Det kan jämföras med 80 poäng som är medelvärdet för de drygt 100 
kommunerna som har rapporterat in till SKR för 2020 och 2021.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-11-24, § 108. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och personalchef Torbjörn 
Unnebäck 2021-10-26.  
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§ 85 Dnr 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 2021-11-24, § 109. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2021-11-10.  
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2021-11-10. 
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§ 86 Dnr KF 2021/3 
 

Frågor 

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



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(23) 
Kommunfullmäktige 2021-12-08 
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§ 87 Dnr KF 2021/7 
 

Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade 
utomhusrinken med en hållbar energilösning      

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Majoriteten har inför mandatperioden 2019-2022 prioriterat att en konstfrusen 
utomhusis och en idrottshall ska byggas. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för 
såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och 
val av bostadsort.  
 
Det är ett medvetet val att i detta skede inte bygga tak och väggar kring 
utomhusisen. Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller 
en ishall. En uppskattad extra kostnad ligger på cirka 10 mkr för att bygga in 
isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall 
avseende energi, drift  och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre 
om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara 
in investeringen som måste göras.  
 
Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov 
från verksamheter och medborgare. Därför är det klokt att bygga i en skala som 
ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Kultur- 
och fritidsnämnden kommer att följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel 
och underhåll över tid kopplat till nyttjande. Om nyttjandegraden och kostnader 
kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid 
ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken 
• Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt 
• Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på 
• Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under 

i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid 
 
Forts. 
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Forts. § 87 
 
 
Kommunfullmäktige hanterade svar på motionen 2021-11-10 § 69. Ärendet 
återremitterades till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. 
Kommunstyrelsens ordförande bemöter motiveringen till återremissen i skrivelse 
daterad 2021-11-17 och konstaterar att det inte finns några nya uppgifter att 
tillföra ärendet som föranleder en annan bedömning än tidigare.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Lena Isoz (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-11-24, § 110. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2021-11-17. 
Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 69. 
Kommunstyrelsen 2021-10-27 § 91. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2021-10-19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2021-10-06. 
Motion bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar 
energilösning,2021-03-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden   
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§ 88 Dnr KF 2020/13 
 

Svar på motion – Utbyggnad av laddningsmöjligheterna i 
Trosa kommun      

Beslut 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun har en plan för utbyggnad av laddningsmöjligheter för elbil som 
säkerställer att tillgången av laddningspunkter är och förblir god vid kommunens 
fastigheter, större parkeringsplatser och verksamheter.  
 
Plan för utbyggnad tas fram inom ordinarie budgetprocess. I Trosa kommuns 
investeringsbudget finns det medel avsatta för ytterligare laddstationer år 2022 till 
2024. Planen omfattar både publika platser och kommunal verksamhet runt om i 
kommunen. Utbyggnaden kommer att utvärderas och framtida investeringar 
planeras utifrån dessa för att bedöma vilka tillkommande platser som kan bli 
aktuella. I takt med att laddstationerna blir fler kommer också tidsbegränsningen 
ses över dels utifrån laddeffekten på platsen men även utifrån vilken användning 
parkeringen avser. 
 
Utbyggnad av antalet laddplatser vid Trobos fastigheter behöver ske över tid. Att 
bygga laddplatser vid samtliga fastigheter bedöms inte vara möjligt i dagsläget men 
målsättningen är att kunna erbjuda laddplats i alla större områden. Utbyggnaden 
bör då göras utifrån efterfrågan och utifrån var det är lämpligt. 
 
En avgift, enligt självkostnadsprincip, kommer införas för de offentliga 
laddstationerna från och med den 1 januari 2022. Eftersom kommunen 
tillhandahåller laddinfrastrukturen kommer avtal tecknas med en tjänsteleverantör 
för elförsäljning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) har 2021-03-07 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- 
och servicenämnden och Trosabyggdens Bostäder AB (TROBO) för yttrande.  
I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• Att upprätta en investeringsplan för laddpunkter fram till 2030.  
• Att det skall finnas laddpunkter för personbilar i anslutning till alla 

kommunala inrättningar (skolor, förskolor, bibliotek, äldreboende och 
kommunala fastigheter mm.).  

 
 
Forts. 
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Forts. § 88 
 
 

• Att Trosabyggdens Bostäder (TROBO) får i uppdrag att installera 
laddpunkter vid samtliga hyresfastigheter.  

• Att vid de större kommunala parkeringarna byggs laddkapaciteten 
successivt ut.  

• Att öka informationen om det statliga stödet för att installera laddpunkter.  
• Att se över parkeringsreglerna i för vilka fordon som får parkera vid en 

laddpunkt. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anders Lindblad (S): Bifall till motionen.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2021-11-24, § 111. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2021-11-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15. 
Trosabygdens Bostäder AB 2021-10-18. 
Tjänsteskrivelse från VD Björn Alm, 2021-10-13. 
Teknik- och servicenämnden 2021-10-14.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2021-10-04.  
Motion för utbyggnad av laddningsmöjligheterna i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 89 
 

Anmälan av inkomna motioner 

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