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Treårsplan för investeringar i infrastruktur och 
kollektivtrafikåtgärder 2020 - 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till treårsplan för 
investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2020 – 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Under perioden 2011 till och med 2018 begärde Regionförbundet Sörmland att 
länets kommuner årligen ska upprätta/revidera treårsplaner för investeringar i 
infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder. Planerna är inte bindande för någon part 
och kan innehålla allt från planerade till önskade åtgärder, som förbättrar 
trafiksäkerhet, gång- och cykelnätet samt kollektivtrafikens förutsättningar. 
 
Nu finns det inte längre något krav på kommunerna att arbeta med treårsplaner. 
Ändå anser Samhällsbyggnadskontoret (SBK) att Trosa kommun bör fortsätta att 
använda treårsplanen som ett verktyg för prioritering av åtgärder på två nivåer. På 
en övergripande nivå kan planen visa kommunens prioriteringar av åtgärder inom 
den statliga infrastrukturen (vägar och järnvägar). Inom det kommunala vägnätet 
kan planen ge en överblick över och prioritera aktuella åtgärder.    
 
SBK har upprättat ett förslag till reviderad treårsplan i samråd med Tekniska 
enheten. Revideringarna berör främst objektlistan och övriga delar av planen är 
enbart uppdaterade. Det betyder bland annat att kommunens övergripande 
prioritering av åtgärder på statlig infrastruktur ligger fast. Där har Ostlänken med 
resecentrum i Vagnhärad högsta prioritet och följs i prioriteringsordning av Infart 
Västra Trosa, ombyggnad av väg 218, förstärkt kapacitet på järnvägssträckan 
mellan Järna och Stockholm samt upprustning av objekten Stensundsvägen (väg 
787), Västerleden i Västerljung (del av väg 782) och Utterviksvägen (väg 768). 
 
Den reviderade objektslistan omfattar sammanlagt 19 objekt, varav 14 innebär 
förbättringar för gång- och cykeltrafik. Två objekt avser kollektivtrafikåtgärder och 
tre objekt avser trafiksäkerhetsåtgärder.  Sammanlagt fyra av de 19 objekten ska 
utföras och bekostas av exploatörer och Trafikverket ansvarar på samma sätt för ett 
av objekten.  
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Totalsumman för de kostnadsberäknade, kommunala objekten är drygt 28,5 
miljoner kr. Då inryms de större objekten ”Gång- och cykelväg mellan Västerljung 
och Vagnhärad” samt ”Gång- och cykelväg utmed Infart Västra Trosa”, med en 
sammanlagd kostnad av 16,5 miljoner kr. Avsikten är som tidigare att treårsplanens 
objekt ska genomföras i den takt kommunens budget tillsammans med statlig 
medfinansiering tillåter.   
 
Planförslaget är mer omfattande än vad budget och flerårsplan anger. Anledningen 
är främst att förslaget ska visa på det faktiska behovet av åtgärder. Dessutom 
måste kommunens treårsplan vara flexibel, eftersom det idag inte är möjligt att 
förutse vilka av objekten som kan rymmas inom den regionala ramen för statlig 
medfinansiering.  
 
 
Ärendet 
Regionförbundet Sörmland har tidigare begärt att länets kommuner varje år 
reviderar sina treårsplaner för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik-
åtgärder. Planerna har bland annat använts som underlag vid Regionförbundets 
prioritering och beslut om statlig medfinansiering för åtgärder på det kommunala 
vägnätet. Trosa kommuns gällande treårsplan godkändes av Kommunstyrelsen 
2018-05-30, § 80. 
 
Syftet med treårsplanerna är att visa en samlad bild av kommunernas önskemål, 
planer och ambitioner. Planerna är inte bindande och kan exempelvis omfatta rena 
önskemål om statliga och mer övergripande investeringar i vägar och järnvägar 
samt planerade förbättringar av trafiksäkerhet, gång- och cykelnätet och 
tillgänglighet på det kommunala vägnätet. Kollektivtrafikåtgärder kan omfatta allt 
från nya resecentra till åtgärder vid enstaka busshållplatser.  
 
Från och med 2019 hanterar Region Södermanland hela processen kring statlig 
medfinansiering digitalt i en öppen och årlig prioritering, där länets samtliga 
kommuner kan delta. Därmed finns det inte längre något krav på att kommunerna 
ska arbeta med treårsplaner.   
 
SBK anser dock att det finns klara fördelar med att Trosa kommun fortsätter som 
tidigare. För det första visar treårsplanen hur kommunen prioriterar förbättringar 
inom statliga vägar och järnvägar. När planen är godkänd av Kommunstyrelsen, blir 
den ett värdefullt underlag i diskussioner med exempelvis Trafikverket, Region 
Sörmland och Mälardalsrådet. För det andra visar treårsplanen åtgärder inom det 
kommunala vägnätet som är prioriterade i närtid. På så sätt är planen ett viktigt 
internt dokument, som också ligger till grund för kommunens ansökningar om 
statlig medfinansiering.  
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SBK har upprättat ett förslag till reviderad treårsplan för perioden 2020 – 2022 i 
samråd med Tekniska enheten. Kontoret har i huvudsak följt Regionförbundets 
tidigare mall för treårsplaner, där de inledande två avsnitten är nulägesbeskrivning 
och redovisning av planerade utvecklingsprojekt. Det tredje och avslutande 
avsnittet är det mest centrala och innehåller detaljerade åtgärdslistor. 
 
 
 
 
Mats Gustafsson  Hans-Erik Eriksson 
Samhällsbyggnadschef  Koordinator för Ostlänken 
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1 Kommunens förutsättningar för planering och 
investeringar i transportinfrastruktur 

 

1.1 Utgångsläge 
Trosa är en expansiv, storstadsnära skärgårdskommun, som är mycket väl 
integrerad i Stockholm-/Mälardalsregionen. Under de senaste åren är det få 
kommuner i landet som har överträffat Trosa kommuns bostadsbyggande per 
1 000 invånare och procentuella befolkningsökning.   

Trosa kommun har länets högsta förvärvsintensitet och mer än hälften av den 
förvärvsarbetande befolkningen (drygt 3 350 personer) pendlar till arbete utanför 
kommunen. Samtidigt pendlar cirka 1 250 personer från annan kommun till 
arbete i Trosa kommun. I huvudsak sker utpendlingen norrut mot Södertälje och 
de södra delarna av Storstockholm, men också pendlingen till Nyköpings 
kommun är betydande. Dock är andelen pendling med kollektiva färdmedel 
mindre i Trosa kommun än i länets övriga kommuner. Sammantaget 
understryker pendlingen att utveckling och förbättring av infrastruktur och 
kollektivtrafik är viktiga frågor för kommunen idag och i framtiden.  

Trosa kommun har i grunden goda kommunikationer med omgivande kommuner 
och regioner. E4 och järnvägen i nordsydlig riktning är då de viktigaste 
kommunikationsstråken. Avståndet från Vagnhärad till Södertälje är drygt tre mil 
och till Stockholm är det ytterligare knappt fyra mil. Till Nyköping i söder är 
avståndet drygt fyra mil.  

Kommunen arbetar tillsammans med grannkommunerna för att förbättra 
kommunikationerna och för att underlätta arbetspendling. Därför är det självklart 
att kommunen deltar mycket aktivt i arbetet med Ostlänken. Lika självklart deltar 
Trosa kommun i utvecklingen av nya och attraktiva lösningar för busstrafiken.  

Kommunens samhällsplanering har som ett av sina huvudsyften att möjliggöra 
kontinuerlig befolkningstillväxt. Historiskt sett uppnår planeringen sitt syfte med 
råge. Tätorter och landsbygd utvecklas, vilket tillsammans med målsättningen 
om hållbar utveckling, ställer ständigt nya krav på trafikplanering och 
kollektivtrafik.  

Övergripande trafikplanering hanteras primärt inom ramen för den översiktliga 
planeringen, som politiskt hanteras av Kommunstyrelsens planutskott. På 
tjänstemannaplanet sker detta arbete huvudsakligen på kommunens Samhälls-
byggnadskontor med uppbackning av den Tekniska enheten. Däremot är 
Tekniska enheten huvudansvarig när infrastrukturåtgärder genomförs. Kollektiv-
trafikfrågor hanteras politiskt av Kommunstyrelsen, men den professionella 
kompetensen är placerad på Samhällsbyggnadskontoret.  

Trosa kommun har en sund ekonomi i balans och har som konsekvens av god 
kontroll på ekonomin under senare år kunnat göra omfattande investeringar i det 
kommunala vägnätet. Detta gäller såväl trafiksäkerhets-, tillgänglighets- och 
kollektivtrafikåtgärder som vid ny- och ombyggnad av vägar och gator. 
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1.2 Kommunala mål och strategier 
Södra stambanan, som passerar genom kommunen med tågstopp i Vagnhärad, 
har otillräcklig standard. Tågtrafiken har akuta problem med såväl järnvägens 
kapacitet som tågens punktlighet. Detta hämmar påtagligt kommunens tillväxt, 
näringslivets rekryteringsmöjligheter och kollektivtrafikens attraktivitet. Därför är 
Trosa kommun mycket angelägen om att Ostlänken byggs ut och tas i drift så 
snart som möjligt.  

Busstrafiken i länet är allt mer inriktad mot så kallad stomnätstrafik, där trafiken 
renodlas i prioriterade kollektivtrafikstråk med hög turtäthet och god framkom-
lighet. För Trosa kommun är kommunikationen mellan Trosa och Vagnhärad och 
vidare till Södertälje ett sådant stråk. Dimensioneringen av basutbudet skall 
styras av människors pendlingsmönster till arbetsplatser och skolor, eftersom 
dessa resor utgör merparten av det totala resandet. Då har goda volymlösningar 
med kort restid och täta avgångar längs sträckan Vagnhärad-Södertälje-
Stockholm högsta prioritet.  

Trosa kommun har valt att aktivt stärka kollektivtrafiken mot Stockholm genom 
att inrätta en snabbusslinje mellan Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen. Trafiken 
startade våren 2010 och har blivit en viktig del i kollektivtrafikförsörjningen när 
det gäller pendling till arbete och utbildning. Dessutom tillgodoser trafiken ett 
behov av förbindelser med Stockholm i avvaktan på Ostlänken och Trosabussen 
kompletterar också övrig kollektivtrafik med nya målpunkter.  

 
Mål för kommunikationer enligt översiktsplan 2015 

Kommunen ska verka för förbättrade kommunikationer till omgivande 
regioner samt för utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta 
innefattar även ett funktionellt taxesystem, där samarbete med 
Storstockholms Lokaltrafik bör utvecklas. 

 
Goda gång- och cykelförbindelser mellan och inom tätorterna ska prioriteras.  
 
Kommunen ska sträva efter ett långsiktigt och hållbart transportsystem, där 
hänsyn tas till alla grupper i samhället och där näringslivet har utrymme att 
utvecklas. Alla olika slags kommunikationer ska ses som en helhet där t.ex. 
gång- och cykelvägar kompletterar biltrafiken. 
 
Trafikrelaterade planeringsfrågor skall prioritera säkerhet och ett 
stadsmässigt byggande.  
 

Strategier enligt översiktsplan 2015 
En ambition inom kommunens trafikplanering är att generellt eftersträva en 
spridning av trafikflödena. I detta är det dock väsentligt att befintliga 
naturliga flöden inte motverkas, vilket annars kan resultera i onödigt hög 
belastning i vissa stråk. 

 
Vad gäller cykeltrafiken bör analysen uppdateras av befintliga och möjliga 
flöden samt målpunkter identifieras för att förbättra förutsättningarna för 
cykeltrafikanter. Kommunen arbetar för att åstadkomma en kollektivtrafik 
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baserad på stomnät och kompletterande linjer. Detta för att uppnå Kollektiv-
trafikvisionens mål om att koncentrera linjerna till befintliga reserelationer. 
 
Tillgången till kollektivtrafik och gång- och cykelkopplingar beaktas då nya 
bebyggelsegrupper tillkommer utanför tätorterna. 
 

Energi- och klimatplan  
Kommunens Energi- och klimatplan har följande målbild för 2030:  
 

Täta tågavgångar med matartrafik anpassad efter tågtiderna samt flera 
direktbussar till strategiska platser gör att en majoritet av arbetspendlarna 
väljer att åka kollektivt. Gång- och cykelstråken inom och mellan tätorterna 
är väl utbyggda och det finns flera centralt placerade cykelparkeringar.  

 
Kollektivtrafikvision 
Visionen anger att kommunens prioriteringar för kollektivtrafik i framtiden är: 

- Goda volymlösningar med kort restid och hög avgångsfrekvens på 
sträckorna Trosa/Vagnhärad – Södertälje och Trosa/Vagnhärad – 
Stockholm. 

- Kollektivtrafiken ska koncentreras till områden där det finns tillräckligt 
underlag för att göra den samhällsekonomiskt och ekologiskt försvarbar. 

- Basutbudet ska dimensioneras av människors pendlingsmönster till 
arbetsplatser och skolor 

- Hög frekvens i matningen mellan Trosa och Vagnhärads järnvägsstation. 

- Åtgärder och insatser som stärker järnvägstrafiken i reserelationerna mot 
Stockholm och mot Nyköping – Östergötland. 

 

1.3 Övergripande prioritering av statliga investeringar i 
infrastruktur 

Trosa kommun gör följande prioritering av planerade och diskuterade infrastruk-
turprojekt på järnväg eller på det statliga vägnätet inom kommunen: 

• Ostlänken med nytt resecentrum i Vagnhärad 

Ostlänken med tågstopp och nytt resecentrum i Vagnhärad är en mycket 
betydelsefull del i Trosa kommuns strävan att ytterligare stärka kommu-
nens attraktivitet för boende och företagande. Projektet ger nya förut-
sättningar för miljövänligt resande i regionen och stärker kollektivtrafiken 
konkurrensförmåga genom restidsvinster, tätare trafik och genom att nya 
resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden kommer 
att vidgas ytterligare och ge företagen ännu bättre möjligheter att klara sin 
arbetskraftsförsörjning. Dessutom får hela järnvägssystemet ökad kapacitet 
och tillförlitlighet för både person- och godstrafik.    

• Infart västra Trosa 

Infart västra Trosa mellan Västerljungsvägen (väg 782) och Ådavägen (väg 
218) syftar till att förbättra framkomligheten samt trafiksäkerhet och 
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boendemiljö i Trosas centrala delar. Dessutom syftar infarten till att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse väster om Trosa och till att minska risken 
för skador på den riksintressanta kulturmiljön i staden.   

• Ombyggnad av väg 218 

Väg 218 är kommunens koppling till E4, samtidigt som vägen också är 
entré för de flesta besökarna till kommunen samt tillfart till både Trosa och 
Vagnhärads tätorter. Vägen trafikeras av i genomsnitt omkring 9 000 
fordon per dygn, men har stora brister när det gäller framför allt 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Enligt Trafikverkets prognos kommer 
trafiken att öka med cirka 40 % fram till år 2040. 

 Trafikverket och kommunen har tillsammans genomfört en åtgärdsvals-
studie för väg 218 på sträckan från av- och påfartsramper vid E4:an till 
Trosaporten. Studien listar ett antal förslag till åtgärder, som kommunen 
ser som mycket angelägna att genomföra i närtid. 

• Förbättrad kapacitet på järnvägen mellan Järna och Stockholm 

Redan idag är kapaciteten på järnvägen mellan Järna och Stockholm 
ansträngd. Samtidigt finns det konkreta planer och önskemål om utökad 
trafik på samtliga banor genom Södermanland. Dessutom kommer 
Ostlänken och eventuell fortsatt utbyggnad av höghastighetsjärnväg i 
Sverige att ytterligare öka belastningen på sträckan. Därför är det 
nödvändigt att Trafikverket snarast fullföljer utredningen om hur 
kapaciteten mellan Järna och Stockholm ska kunna förbättras för både 
nationellt och regionalt resande. Därefter behöver åtgärder genomföras i 
god tid innan Ostlänken öppnas för trafik.    

• Upprustning av väg 787 (vägen mellan Åda Gård och Stensund) 

Vägen till Stensund är smal och slingrar sig genom landskapet. På flera 
delsträckor kan fordon endast mötas vid särskilda mötesplatser. Till dagens 
problembild hör också att vägens underhåll är eftersatt och att anslutningen 
till väg 218 (Ådavägen) är olycksbelastad. Vägen har förhållandevis liten 
trafik, men trafiken kommer att öka i takt med pågående och planerad 
utbyggnad av bostadsområden i anslutning till Åda Golfbana, Åda backar 
och Stensund. Även utvecklingen mot fler åretruntboende i fritidshus-
områden öster om Trosa kommer att påverka trafikmängderna. 
Sammantaget ser Trosa kommun ett stort behov av upprustning av väg 
787 och därför för kommunen diskussioner med Trafikverket om 
förutsättningarna för upprustning och kommunalt övertagande av vägen. 

• Upprustning av vägarna 782 (Västerleden) och 768 
(Utterviksvägen) 

Båda vägarna är i stort behov av underhållsåtgärder, även om omfatt-
ningen varierar. På väg 782 genom Västerljung är beläggningen gropig och 
sprucken. Dessutom är trottoaren utmed vägens norra sida smal och 
ojämn, samtidigt som två busshållplatser är i stort behov av förbättring. 
Samtliga åtgärder kan med stor fördel samordnas med planerade 
beläggningsarbeten.  
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Underhållet av Väg 768 till Utterviks brygga har i huvudsak omfattat mindre 
insatser för att åtgärda akuta problem. Därmed har ett behov av mer 
omfattande underhåll byggts upp på vissa delsträckor, som exempelvis på 
raksträckan förbi Tureholms Slott.  

 

1.4 Budget och medfinansiering 
Kommunens Budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2022 reserverar totalt 23,8 
milj kr för 2020 inom budgetposten ”Gator och parker”.  Investeringsvolymen 
ökar sedan för 2021 till 24,8 milj kr. För 2022 reserverar flerårsplanen 15,3 milj 
kr inom ”Gator och parker”.  

Flera exploatörer har förbundit sig att hel- eller delfinansiera vissa infrastruktur-
åtgärder i samband med bostadsbyggande i Trosa och Vagnhärad. Åtgärderna 
innebär välkommen komplettering av kommunens möjligheter att förbättra 
trafiksäkerhet, tillgänglighet, kollektivtrafik samt gång- och cykelnätet.   

  

1.5 Finansieringsavtal 
Trafikverket och Trosa kommun har tecknat en överenskommelse gällande 
finansiering av planering och projektering av Infart västra Trosa. Avsikten är att 
Trosa kommun skall finansiera 60 % och Trafikverket 40 % av totalkostnaden. 
Projektet redovisas för genomförande under perioden 2018 – 2020 i regionens 
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029.  

Trosa kommun har träffat avtal med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av 
Ostlänken med 47,5 miljoner kr. Om staten uppfyller sina villkor, ska kommunen 
betala en tredjedel av medfinansieringen när regeringen har fattat beslut om 
anslag till projektet. En tredjedel ska betalas när Trafikverket har tecknat 
huvudkontrakt med entreprenör för bygget av Ostlänken genom Trosa kommun. 
Den resterande tredjedelen ska betalas när Ostlänken är färdigbyggd och öppnad 
för trafik.  

 

1.6 Kommunens planer och program 
Trosa kommun har sedan länge prioriterat den översiktliga planeringen och har 
antagit fyra kommuntäckande översiktsplaner under 2000-talet. Den senaste 
antogs i december 2015 och arbetet med en revidering (Översiktsplan 2020) 
startade i början av 2019. Det aktiva översiktsplanearbetet har lett till flera 
kompletterande utredningsuppdrag. Bland annat har en kommuntäckande 
trafikstrategi tagits fram och som en konsekvens av denna en analys av gång- 
och cykelvägnätet i Trosa och Vagnhärad. Analysen följdes upp under senvintern 
2017.  

Tabellen på nästa sida listar antagna planer och program som är relevanta för 
treårsplanen. 
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Dokument Upprättad Kommentar 

Trafikstrategi 2009 Övergripande dokument antaget av KF i 
april 2009 

GC-analys 2010 Godkänt av KS:s Planutskott i mars 2010 

Uppföljning av GC-analys 2017 Godkänd av KS:s planutskott i april 2017 

Översiktsplan 2015 Antagen av KF i december 2015 

Kollektivtrafikvision 2013 Antagen av KF i juni 2013 

Energi- och klimatplan 2018 Antagen av KF i juni 2018 

 

2 Större åtgärdspaket och projekt  

2.1 Utvecklingsplaner och framtid 
I Trosa kommun syftar samhällsplaneringen till att bl.a. möjliggöra kontinuerlig 
befolkningstillväxt och den genomsnittliga ökningen under 2000-talet är nära 1,4 
% per år, där toppnoteringen är plus 3,77 % under 2017. Därför arbetar 
kommunen aktivt och parallellt med flera olika nybyggnadsalternativ i samtliga 
tre tätorter (Trosa, Vagnhärad och Västerljung). Även om barnfamiljerna 
dominerar, är många som flyttar till kommunen antingen i ålder att bilda familj, 
eller är i övre medelåldern. Sammantaget ställer detta olika krav på tillgång till 
kommunikationer, tillgänglighet, bostadsutbud etc. Här nedan redovisar 
kommunen övergripande utvecklingsplaner för Vagnhärad och Trosa. 
 
Vagnhärad 
Under 2000-talet har de flesta nybyggnadsprojekten hitintills funnits i Trosa, men 
i framtiden kommer en stor del av kommunens expansion att ske i Vagnhärad. 
Därför planerar och genomför kommunen en långsiktig satsning på attraktiv 
utveckling av tätorten. Kortfattat innebär satsningen omfattande utveckling av 
fritidssektorn, förbättrad offentlig miljö (till exempel upprustning av Vagnhärads 
torg) samt möjligheter till ny bostadsbebyggelse bland annat centralt, vid 
Solberga och vid den blivande stationen vid Ostlänken.  
 
Trosa 
Kommunen har som ambition att bredda utbudet på bostadsmarknaden, såväl 
när det gäller lägen och hustyper som upplåtelseformer. Ambitionen kommer till 
tydligt uttryck i Trosa, där pågående, planerade och framtida nybyggnadsprojekt 
exempelvis omfattar: 
 

- förtätning, som i kvarteren Mejseln och Strömmen samt vid Vårdcentralen 
(kvarteret Predikanten med mera) 

- omvandling inom bland annat Öbolandet, där utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp ger förutsättningar för ökat åretruntboende, delning av 
större tomter och för nyexploatering i några delområden  

- utvidgning av staden med nya bostadsområden som Hökeberga, 
Smedstorp och Hagaberg 
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- lantligt men stadsnära, som till exempel planerade områden utmed vägen 
mellan Åda och Stensund (väg 787).   

 
Hitintills har kommunens fysiska planering varit koncentrerad till och kring de 
östra delarna av Trosa stad. Där finns bland annat goda möjligheter att ansluta 
ny bebyggelse till befintligt vägnät. Med Infart västra Trosa öppnas nya 
möjligheter för expansion till områden väster om staden.  
  

2.2 Åtgärdsvalsstudier 
 
Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg vid planering av investeringar i 
infrastruktur, där behov och brister beskrivs och analyseras enligt fyrstegs-
principen. Studierna omfattar alla former av åtgärder och åtgärdskombinationer 
samt alla trafikslag. Syftet med åtgärdsvalsstudier är främst att hitta 
kostnadseffektiva lösningar.   
 
För Trosa kommun är det mycket angeläget att åtgärdsvalsstudien för väg 218 
fullföljs genom konkreta åtgärder i närtid.    
 
 

Projektnamn Prio 
Huvudansvar/ 
intressenter Syfte/Mål Kommentar 

 

Väg 218 

 

1 

 

Trafikverket/Trosa 
kommun 

 

Ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet 

 

Slutförd 2016 

 
 

2.3  Befintliga och planerade projekt    
 
Åtgärdspaket 1 

Namn/beskrivning 
Total-

kostnad Syfte Mål/effektmål 
Består av  
objektsnr 

 

Förbättringar inom 
befintligt gång- och 
cykelnät 

 

10,75 
milj kr 

 

Förbättra 
förutsättningarna 
för användning 
av GC-nätet  

 

Förbättrade transport-
möjligheter för 
oskyddade trafikanter  
Positiva effekter för 
miljö, hälsa, trygghet, 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

 

 1, 4, 5,7, 8, 10, 
11, 13, 14, 17 
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Åtgärdspaket 2 

Namn/beskrivning 
Total-

kostnad Syfte Mål/effektmål 
Består av  
objektsnr 

 

Komplettering av 
gång- och 
cykelnätet med 
felande länkar eller 
helt nya sträckor. 

 

16,5 
milj kr 

 

Fler som går 
eller cyklar  

 

Förbättrade transport-
möjligheter för oskyddade 
trafikanter Positiva 
effekter för miljö, hälsa, 
trygghet, framkomlighet 
och trafiksäkerhet 

 

3, 7, 18, 19 

 
Åtgärdspaket 3 

Namn/beskrivning 
Total-

kostnad Syfte Mål/effektmål 
Består av  
objektsnr 

 

Ombyggnad av 
gator   

 

Ej 
beräknad 

 

Ökad trafiksäkerhet 
och bättre 
förutsättningar för 
bostadsbyggande 

 

Minskad risk för 
olyckor. Vackrare 
gatumiljöer.  

 

12, 15, 16 

 
Åtgärdspaket 4 

Namn/beskrivning 
Total-

kostnad Syfte Mål/effektmål 
Består av  
objektsnr 

 

Kollektivtrafik   

 

2,2 milj 
kr 

 

Ökad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet 
för resenärer  

 

Ökat antal resenärer 
med buss och tåg  

 

2, 5, 6 

 

2.4 Framgångsfaktorer och utmaningar 
Trosa kommun har sedan 1990-talets början genomfört en mängd åtgärder med 
avsikt att förbättra trafiksäkerheten på det kommunala gatunätet, öka kollektiv-
trafikens konkurrenskraft samt för att förbättra gång- och cykelnätet. Ändå 
återstår många behov att tillgodose och problem som behöver lösas. Nya behov 
uppstår också i takt med att kommunen växer.  

 

Det är främst tre faktorer som är avgörande för kommunens möjligheter att 
utveckla infrastrukturen: 

1. Fortsatt god kommunal ekonomi med möjligheter att skapa utrymme för 
kostsamma, men nödvändiga investeringar 

2. Gott samarbete med regionens olika aktörer 

3. Framsynt och effektiv planering från översiktsplan via detaljplanering till 
projektering av enskilda objekt 
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Sett över tid är de nödvändiga investeringarna så omfattande, att finansieringen 
blir en utmaning i sig. Kommunens strävan efter att prioriteringen mellan 
objekten ska vara logisk, relevant och allmänt accepterad är också en utmaning. 
 
Större projekt, som Infart västra Trosa och nytt resecentrum vid Ostlänken, 
kommer direkt och indirekt att kräva mycket stora kommunala investeringar. 
Dessutom finns många identifierade behov, utöver vad som redovisas i 
treårsplanen, av mer avgränsade åtgärder inom infrastruktur och kollektivtrafik. 
Dessa objekt är inte kostnadsberäknade idag, men en sammanställning av 
behoven med mycket grova kostnadsuppskattningar finns i tabellen här nedan. 
Kommentarer till sammanställningen finns i följande stycken.    
 
Några gator främst i Trosa behöver byggas om för ökad trafiksäkerhet och 
förbättrad anpassning av standard till önskad funktion. Exempel på sådana 
ombyggnadsbehov är Smäckbrogatan, när Infart västra Trosa står färdig, och 
delar av Industrigatan.  
 
Gång- och cykelnätet behöver kompletteras med ett antal länkar och breddningar 
av trottoarer i tätorterna. Dessutom är det angeläget att ge boende i tätare 
befolkade områden och stråk utanför Trosa och Vagnhärad möjligheter att gå 
eller cykla till och från tätorterna. 
 
Pågående och planerad utbyggnad med bostäder i Vagnhärad förutsätter 
åtgärder för trafiksäkerhet och framkomlighet vid bland annat väg 218 och 
Väsbyvägen.    
 
Kommunen har också identifierat behov av åtgärder på det enskilda vägnätet för 
skolskjutsarnas framkomlighet och skolbarnens säkerhet samt för gång- och 
cykeltrafik. Dessutom finns det enskilda vägar, som också används frekvent av 
allmänheten och som är i behov av upprustning/förbättring. Observera dock att 
sådana åtgärder inte finns med i sammanställningen här nedan!        
 
Sammanställning av identifierade behov 
 
Typ av åtgärd Mängd Uppskattad            

totalkostnad 

Ombyggnad av gator för ökad trafiksäkerhet och 
anpassad funktion 

Cirka 2 500 m 17 500 000 kr 

Utbyggnad av gång- och cykelnätet Cirka 4 500 m 16 000 000 kr 

Åtgärder för trafiksäkerhet och framkomlighet 
vid bostadsbyggande 

 15 000 000 kr 
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3 Statlig medfinansiering under de senaste åren 
 

Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering med upp till 50 % av 
godkänd kostnad för förbättringar inom det kommunala vägnätet. 
Förbättringarna ska avse trafiksäkerhet, gång- och cykelnätet och/eller 
kollektivtrafikens förutsättningar. Anslagen till statlig medfinansiering finns i den 
gällande länsplanen för regional transportinfrastruktur och omfattar vanligtvis 
mellan åtta och tolv miljoner årligen för hela länet. Anslagen kan ibland 
förstärkas tillfälligt på grund av exempelvis omfördelning av medel vid 
förseningar i större vägobjekt i länet.  
 
Kommunernas samlade önskemål överstiger regelmässigt anslagens storlek. 
Därför måste ansökningarna prioriteras utifrån bland annat ”nytta för pengarna” 
innan beslut fattas om medfinansiering. Numera sker prioriteringen i en öppen 
process, där länets kommuner deltar i Regionens, Trafikverkets och Kollektiv-
trafikmyndighetens utvärdering och prioritering inför de formella besluten. 
 
Trosa kommun ansöker normalt om medfinansiering till minst tre objekt enligt 
treårsplanens prioritering varje år. Utfallet är alltid osäkert och beror på hur stort 
det samlade anslaget till medfinansiering är samt på vilka och hur stora objekt 
länets övriga kommuner söker medfinansiering för.   
 
Sammanställningen här nedan visar utfallet under de senaste åren.   
 
Ansök-
ningsår 

Genom-
förandeår 

Objekt Beräknad 
kostnad 

Beviljad 
medfinans 

Summa 
medfinans 

 
 
2015 

 
 
2016 

GC-väg söder om 
Balders Hage till 
Lånestahallen 

830 tkr 415 tkr  
 

665 tkr 
GC-väg Havsörnsga-
tan till Trosalundsgatan  

500 tkr 250 tkr 

 
2016 

 
2017 

Breddad trottoar 
Gärdesvägen 

1 100 tkr 550 tkr  
990 tkr 

Trafiksäkerhet 
Centrumvägen 

880 tkr 440 tkr 

2017 2018 Breddad GC-bana del 
av Gnestavägen 

218 tkr 109 tkr 109 tkr 

 
2018 

 
2019 

Trottoar Augustendal 
till Bråtagatan 

670 tkr 335 tkr  
485 tkr 

Tillgänglighet bytes- 
punkt Vagnhärad 

300 tkr 150 tkr 

 
2019 

 
2020 

GC-väg Granitvägen till 
Vitalisskolan 

1 700 tkr 850 tkr  
1 260 tkr 

Ombyggnad två buss-
hållplatser Fänsåker 

820 tkr 410 tkr 

 
Summa 

 
3 509 tkr 

 

 



   

 D a t um  D n r  

 

2019-08-16 KS 2019/122 

 
 

4 Kommunala behov och åtgärdsförslag 
 

Åtgärdsbehov och objektslistor  
Kodning 

för 
 kartor  

Namn och typ av investering 
 

Planeringsförutsättningar Finansiering Effektbedömning 

Objekts 
nr 

Objekt/ 
sträckning Åtgärdstyp Prio Kommentar 

 

 

ÖP DP AP 
Möjligt 
byggår 

Väghållare 
Kommunalt/

statligt Kommentar 
Total- 

kostnad 
Med- 

finansiering 
Möjlig för- 
skottering Övrigt 

Trafik- 
säkerhet Miljö 

Framkomlighet  
Tillgänglighet  

Trygghet 

1 Granitvägen – 
Vitalisskolan i 
Trosa 

Upprustning 
av gångväg 
till belyst 
GC-väg 

1  Ja  Ja  2020 Kommu-
nen 

 1,7 mil-
joner 

50 %  Statlig 
medfinansi-
ering 
beviljad 

++ + +++ 

2 Busshållplatser vid 
bostadsområdet 
Fänsåker i 
Vagnhärad 

Upprustning 
av två 
befintliga 
hållplatser 

1  Ja Ja  2020 Kommu-
nen 

 745 000 50 %  Statlig 
medfinansi-
ering 
beviljad 

+ ++ ++ 

3 Västerljung – 
Vagnhärad  

Ny gång- 
och cykelväg 

 

1  Ja   2020 Kommu-
nen/Staten 

 6,5 mil-
joner 

0 %   ++ + ++ 

4 Gnestavägen i 
Vagnhärad mellan 
Gamla vägen och 
Centrumvägen 

Breddad 
trottoar och 
korsningsåtg
ärder 

1  Ja Ja  2021 Kommu-
nen 

 650 000 50 %   ++ + ++ 

5 Västerleden i 
Västerljung 

Breddad 
trottoar och 
ombyggnad 
av busshåll-
platser 

1 Samordnas 
med belägg-
ningsar-
beten 

Ja Ja  2021 Staten  1,5 mil-
joner 

0 %  Genomförs 
och 
bekostas av 
Trafik-
verket   

++ + ++ 

6 Busshållplatser 
utmed väg 787 vid 
Åda Backar 

Två håll-
platser byggs 
för skol-
bussar  

1 Samordnas 
med upp-
rustning av 
väg 787 

 

Ja Ja  2021 Förhand-
lingar 
pågår 

 800 000 50 %   + +++ ++ 

 
  Sid 12(15) 
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Kodning 
för 

 kartor  
Namn och typ av investering 

 

Planeringsförutsättningar Finansiering Effektbedömning 

Objekts 
nr 

Objekt/ 
sträckning Åtgärdstyp Prio Kommentar 

 

 

ÖP DP AP 
Möjligt 
byggår 

Väghållare 
Kommunalt/

statligt Kommentar 
Total- 

kostnad 
Med- 

finansiering 
Möjlig för- 
skottering Övrigt 

Trafik- 
säkerhet Miljö 

Framkomlighet  
Tillgänglighet  

Trygghet 

7 Högbergsgatan i 
Trosa etapp 1 

Breddning 
av befintlig 
trottoar och 
åtgärder i 
gatukors-
ningar 

1 Mellan 
korsningarna 
med Tomta-
gatan och 
Smäckbro-
gatan 

Ja Ja  2021 Kommu-
nen 

 750 000 50 %   ++ + ++ 

8 Högbergsgatan i 
Trosa etapp 2 

Breddning 
av befintlig 
trottoar 

1 Mellan 
korsningarna 
med Tomta-
gatan och Ö 
Långgatan 

Ja Ja  2021 Kommu-
nen 

 550 000 50 %   + + ++ 

9 Gång- och 
cykelväg utmed 
Infart Västra Trosa 

Nybyggnad 1 Från anslut-
ningen vid 
Bråtag till 
Västra Fän  

   2021 - 
2023 

Kommu-
nen 

 10 mil-
joner  

0 %   ++ + ++ 

10 Högbergsgatan i 
Trosa etapp 3 

Breddning 
av trottoar 
och åtgärder 
i korsningen 
med  Öster-
malmsvägen 

1 Mellan 
korsningarna 
med Krut-
husgatan och 
Östermalms-
vägen 

Ja Ja  2022 Kommu-
nen 

 1,1 mil-
joner 

50 %   ++ + ++ 

11 Högbergsgatan i 
Trosa etapp 4 

Belysning 
utmed GC-
väg  

1 Mellan kors-
ningarna med 
Stensunds-   
vägen och 
Nyängsvägen 

Ja Ja  2022 Kommu- 
nen 

 400 000 50 %   + + ++ 

12 Anpassning 
centrumtrafiken 
efter utbyggnad av 
Infart Västra Trosa  

 1  Ja   2022 
och 
framåt 

Kommu-
nen 

Projektering 
startar 2021 

Ej  
beräknad 

      

13 Åkervägen i 
Vagnhärad 

GC-bana 
skiljs av från 
körbanan 

2 Inklusive 
säker passage 
Gnestavägen 

Ja Ja  2022 Kommu-
nen 

 2,8 mil-
joner 

50 %   ++ + ++ 

14 Skolvägen, 
Vagnhärad 

Breddad 
trottoar på 
en sträcka av 
600 m 

2  Ja Ja  2022- 
2023 

Kommu-
nen 

 2 miljo-
ner 

50 %   ++ + ++ 
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Kodning 
för 

 kartor  
Namn och typ av investering 

 

Planeringsförutsättningar Finansiering Effektbedömning 

Objekts 
nr 

Objekt/ 
sträckning Åtgärdstyp Prio Kommentar 

 

 

ÖP DP AP 
Möjligt 
byggår 

Väghållare 
Kommunalt/

statligt Kommentar 
Total- 

kostnad 
Med- 

finansiering 
Möjlig för- 
skottering Övrigt 

Trafik- 
säkerhet Miljö 

Framkomlighet  
Tillgänglighet  

Trygghet 

15 Industrigatan, 
Trosa 

Ombyggnad 
mellan 
Bråtagatan 
och Sten-
sundsvägen 

2  Ja Ja  Efter 
2022 

Kommu-
nen 

 Ej 
beräknad 

   ++ + + 

16 Trosalundsgatan/ 
Stensundsvägen i 
Trosa 

Cirkulations
plats och 
GC-väg 

  Ja Ja  2019 - 
2020 

Kommu-
nen 

Enligt 
exploate-
ringsavtal 

   Bekostas av 
exploatör 

++ + ++ 

17 Industrigatan i 
Trosa 

Om- och 
nybyggnd 
trottoar och 
övergångs-
ställe 

  Ja Ja  2019 - 
2020 

Kommu-
nen 

Enligt 
exploate- 
ringsavtal 

   Bekostas av 
exploatör 

++ + ++ 

18 Väsby, Vagnhärad Ny GC-väg 
mot centrum 
och jvg- 
station 

  Ja Ja  2019 - 
2020 

Kommu-
nen 

Enligt 
exploate-
ringsavtal 

   Bekostas av 
exploatör 

++ + ++ 

19 Mölnaängen – 
bron över Trosaån 
i Vagnhärad 

GC-
bana/GC-
väg  

  Ja Ja  2020 - 
2021 

Staten Enligt 
exploate-
ringsavtal 

   Bekostas av 
exploatör 

+++ + ++ 
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Kommunkontoret 
Richard Kihlgren 
Kommunikationschef 
0156-522 07 
richard.kihlgren@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2019-08-19 
Diarienummer 
KS 2019/125 

  

Säkerhetsskydd i Trosa kommun - en analys 

Förslag till beslut 
Den framskrivna säkerhetsskyddsanalysen med tillhörande styrdokument ska vara 
ramverket för Trosa kommuns arbete med säkerhetsskydd. 
 
Sammanfattning 
Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska 
utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en 
säkerhetsskyddsanalys enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Analysen ska ge 
svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. 
Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. 
     
Ärendet 
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i 
andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  
 
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av 
sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 
 
Analysen utgår ifrån de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och övriga omständigheter.  
 
Ingående är även inventering av säkerhetsskyddet i verksamheten med koppling till 
de dokument som styr vilka åtgärder och rutiner som är tagna för området.  
 
 
 
Johan Sandlund    
Kommunchef    

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 
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Vad är säkerhetsskydd? 

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i 
andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  
 
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av 
sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 
 

Vad innefattar analysen? 

Analysen utgår ifrån de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och övriga omständigheter.  
 
Ingående är även inventering av säkerhetsskyddet i verksamheten med koppling till 
de dokument som styr vilka åtgärder och rutiner som är tagna för området.  
 

Informationssäkerhet  

Informationssäkerhet ska  
1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, 

ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och  
2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som 

gäller säkerhetskänslig verksamhet. 
 
Trosa kommun har idag väl framtagna och politiskt antagna styrdokument för 
informationssäkerhet: 

• Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa kommun (KS Dnr 2008/42) 
• IT-policy som anger viljeinriktning för IT som resurs, förhållningssätt för 

kommunens IT-verksamhet och tydliggör det överordnade ansvaret för IT. 
• IT-strategi som följer fastlagd kurs för Trosa kommun och anger de 

prioriterade insatser inom IT-området som planeras för närmaste 
treårsperiod.  

• IT-säkerhetspolicy som anger allmänna mål, inriktning, ambitionsnivå samt 
tydliggör ansvar för IT-säkerhet.  

• IT-plan som är en precisering av fastlagd kurs för Trosa kommun och anger 
planerade projekt/uppdrag inom IT-området, inklusive budget, avseende det 
närmaste året.  

• Ansvar och roller är en precisering av det som anges i IT-policy och IT-
säkerhetspolicy avseende ansvar och roller. 

• E-postpolicy 
• Digitaliseringsstrategi 
• Trosa kommuns rutiner och ansvar kring säkerhetsprövning och 
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säkerhetsklassning 
• Trosa kommuns rutiner kring hantering av hemliga handlingar 

 
Sedan 2018 finns två dataskyddsombud som även arbetar i delar med 
implementeringen av styrdokumenten. Båda två har genomgått Försvarshögskolans 
utbildning CIAO. 
 
Rutiner för hantering av säkerhetsklassad information hanteras av ett fåtal knutna 
till Trosa kommuns kris- och säkerhetsorganisation. 
 
Rutiner och strukturer för arbetet anses tillräckliga. Efterlevnaden är utmaningen 
och löses bäst genom information. Ett pågående arbete.  
 

Fysisk säkerhet  

Fysisk säkerhet ska  
1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt bedrivs, och  

2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar 
eller objekt som avses i 1. 

 
Inventering av Trosa kommuns skalskydd ligger till grund för den standard som 
löpande ska införlivas. Skyddsobjekt hanteras separat utifrån geografisk placering 
och verksamhet. Trosa kommun har idag ett skyddsobjekt. 
 
SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) ska vara norm vid 
upphandlingar av känsliga objekt kopplade till samhällsviktig verksamhet. 
Upphandlingsansvarig är den som säkerställer SUA. 
 

Personalsäkerhet  

Personalsäkerhet ska  
1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i 

en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är 
säkerhetskänslig, och  

2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig 
kunskap om säkerhetsskydd. 

 
Personal som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och har tillgång till uppgifter 
av känslig karaktär säkerhetsprövas regelmässigt. Grunden för vilka som 
säkerhetsprövas formuleras i Rutiner för hantering av säkerhetsklassad information. 
En säkerhetsprövning föregås av information om vad det innebär. Därefter 
understryks vad som är känsliga uppgifter. Förtroendevalda säkerhetsprövas inte. 
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Säkerhetsskyddsklassificering – Administrativ säkerhet 

Administrativ säkerhet ska garantera att god säkerhet tryggas vid handläggning 
och rutiner beträffande hemliga handlingar och dokument som har betydelse för 
Sveriges säkerhet och skyddet mot terrorism. Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd ger direktiv för arbetsrutiner och förvaring av dessa handlingar. 
 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån 
den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. 
Indelningen i säkerhetsskyddsklasser görs enligt följande: 

1. kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada 
2. hemlig vid en allvarlig skada 
3. konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller 
4. begränsat hemlig vid endast ringa skada. 

 
Trosa kommuns rutiner kring hantering av hemliga handlingar 
All hemlig information som upprättats, eller används i anknytning till kommunens 
verksamhet ska skyddas mot hot oavsett hur den hanteras eller förvaras. 
 
Nedan följer rutiner vid hemliga handlingar gällande försvarssekretess enligt 15 
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

• All upprättad dokumentation ska registreras i kommunens diariesystem som 
ett ärende men sekretessbeläggas med laghänvisning. Dokumentet ska inte 
scannas in och förvaras digitalt i diariesystemet. 

• Vid framställning av hemlig handling ska det framgå  
o vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har 
o hur många exemplar som framställts 
o vilka som är eventuella mottagare 

• På första sidan i hemlig handling ska det noteras 
o antal sidor 
o vid eventuella bilagor även antalet. 
o hemligbetecknas genom utmärkning med stämpel eller på annat 

lämpligt sätt. 
• Vid kopiering eller delgivning muntligt/visning av hemlig handling 

o ska detta antecknas på handlingen 
o till vem kopian lämnats och när 

• Hemliga handlingar ska förvaras i utrymme av minst 
säkerhetsskåpsstandard (Svensk standard 3492).  

• Medförs hemliga handlingar utanför arbetsplatsen ska dessa hållas under 
omedelbar uppsikt. 

• Under en kortare tid av en arbetsdag får hemliga handlingar förvaras i låst 
arbetsrum med kodlås. 

• Försändelse av hemlig handling ska ske i så kallade säkerhetskuvert och 
handlingen ska assureras. Ordonnans kan även tillämpas vid behov. 

• I det fall en hemlig handling som är försedd med hemligbeteckning inte 
längre bedöms vara hemlig, ska en anteckning om detta göras på 
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handlingen. Denna anteckning ska innehålla uppgift om: 
o Datum för anteckningen 
o Vem som beslutat i saken. 

• Förstöring av hemlig handling ska ske med stöd av ett gallringsbeslut och 
genom bränning eller i dokumentförstöringsapparat eller genom fysisk 
förstöring av IT-media. 

 

Placering i säkerhetsklass 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 3 kap. 5-11 §. 
 
5 §    
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
placeras i säkerhetsklass i den utsträckning som följer av 6-10 §§. 
 
6 §    
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
placeras i säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i 
verksamheten  

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller 

2. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka 
synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

 
7 §    
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
placeras i säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i 
verksamheten  

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen hemlig,  

2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat 
hemlig, eller  

3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig 
skada för Sveriges säkerhet. 

 
8 §    
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i 
verksamheten  

1. får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell,  
2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller  
3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte 

obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 
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9 §    
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
också i andra fall än sådana som följer av 6-8 §§ placeras i en säkerhetsklass som 
motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av ett internationellt åtagande 
om säkerhetsskydd. 
 
11 §    
En anställning i staten, en kommun eller ett landsting som är placerad i 
säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk medborgare.  
 
Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge undantag från 
kravet på svenskt medborgarskap. 
 
Trosa kommuns rutiner och ansvar kring säkerhetsprövning och 
säkerhetsklassning 

1. Kanslichefen ska, i samråd med säkerhetsskyddschefen, undersöka och 
ajourhålla vilka befattningar inom verksamheterna som kräver 
säkerhetsprövning. 

2. Resultatet av denna undersökning ska dokumenteras och förvaras hos 
säkerhetsskyddschefen. 

3. Därefter görs en bedömning, tillsammans med säkerhetsskyddschefen 
utifrån gjord säkerhetsskyddsanalys, om befattning ska säkerhetsklassas. 

4. Kommunens säkerhetsskyddschef genomför säkerhetsprövning, efter 
samråd med berörd chef, i samverkan med kanslichef och personalchef för 
person som förordnats till befattning eller innehar befattning som placerats i 
säkerhetsklass. Innan dess ska muntlig information om detta ges till berörd 
person av säkerhetsskyddschef eller kanslichef. 

5. Registerkontroll utförs av säkerhetspolisen på begäran av kommunen 
(säkerhetsskyddschefen). 

6. Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med 
säkerhetsprövning utförs av säkerhetspolisen efter framställan från 
säkerhetsskyddschef. 

7. Det är även säkerhetsskyddschefen som beslutar om i vilket avseende de 
uppgifter som framkommit ska beaktas i säkerhetsprövningen. 

8. Då en befattning kan förändras över tid så måste ansvarig chef anmäla till 
säkerhetsskyddschefen om en person som har varit säkerhetsklassad slutar 
sin anställning eller får nya arbetsuppgifter. 

9. Säkerhetsskyddschefen anmäler i sin tur detta till säkerhetspolisen så att 
dessa inte fortsätter med kontroller på personen i fråga. 

10. Kanslichefen ska föra en förteckning över de befattningar som är placerade i 
säkerhetsklass. 

 
Resultatet av registerkontrollen som visar på förseelse/brott 
Efter resultatet av registerkontrollen som visar på förseelse/brott görs en 
bedömning som bör omfatta nedan frågeställningar: 

• Vad för slags och hur allvarliga förseelser eller brott handlar det om? 
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• Vad är personens inställning till det som hänt? 
• Har förseelserna/brotten något att göra med pålitlighet ur 

säkerhetssynpunkt? Det är begångna brott, som indikerar bristande 
pålitlighet ur säkerhetssynpunkt, som ska räknas om man med hänsyn till 
registeruppgifterna ska anse den sökande olämplig för en säkerhetsklassad 
befattning. 

• Säkerhetsskyddschefen ska dokumentera samtycket och bevara 
dokumentationen. 

 
Hemlig handling 
Säkerhetsprövning, säkerhetsklassning (i särskilda fall) och uppgifter från 
registerkontroll är hemlig handling enligt offentlighets- och sekretesslagen (15 kap. 
2 § 2009:400) och säkerhetsskyddslagen och förvaras enligt 
säkerhetsskyddschefens bestämmande. 
 

 





 
Samhällsbyggnadskontoret 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
0156-520 30 
bjorn.wieslander@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2019-06-28 
Diarienummer 
KS 2019/126 

  

Förvärv av del av fastigheten Fredriksdal 2:2 samt 
försäljning av del av Lånesta 4:1 i Vagnhärad. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till fastighetsreglering/markbyte 

avseende Fredriksdal 2:2 och Lånesta 4:1 i Vagnhärad. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra 

markbytet.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Fredriksdal 2:2 
rörande förvärv av mark för kommande resecentrum för Ostlänken i Vagnhärad. 
Efter förhandlingar har förslag till markbyte tagits fram.  
 
Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar ca 16 ha av Fredriksdal 2:2 avsett för 
tågstation och tillhörande kommunikationsytor, centrumbebyggelse mm, 
gulmarkerat område enligt kartbilaga.  
Markområdet ansluter helt till Gnestavägen i söder och till Fredriksdalsvägen i öster. 
Framtagande av detaljplan för ny tågstation mm pågår för detta område. 
 
I gengäld avstår Trosa kommun skogsmarksområden norr om Kalkbruksvägen och 
mindre åkerskifte vid Risevid, blåmarkerat område enligt kartbilaga. 
 
Förvärvsområdet bedöms ha ett strategiskt läge med anledning av den nya 
tågstationen utmed Ostlänken samt kommande tätortsutveckling i området.  
  
 
 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
 
 
 
Bilagor 
Avtal om fastighetsreglering 
 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

















 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-09-12 
Diarienummer 
KS 2019/127 

  

Sammanträdesplan 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendet 
För år 2020 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 2019,  
• kvartalsrapport 2020,  
• budget 2021,  
• delårsbokslut 2020, 
• och reviderad budget 2021.  

 
Hänsyn har även tagits till 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. 
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Förslag på sammanträdestider 2020 
 

 
Boksluts- och budgetberedningar  
23 mars bokslutsberedning  
11 maj budgetberedning majoritet 
13 maj budgetberedning opposition 
 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
 
Beslut till 
Nämnderna 
 

 KS arbetsutskott 
Kl. 14.00 

Kommunstyrelse 
Kl. 18.00 

Kommunfullmäktige 
Kl. 19.00 

Januari    
Februari 10 budgetanvisn. 26 budgetanvisn.  
Mars 30 årsredovisning  11 
April 27 kvartal 15 årsredovisning 29 årsredovisning 
Maj 18 budget 6 kvartal (halvdag 

kl. 09.00) 
27 budget 

 

Juni   10 budget (kl.14.00) 
Juli    
Augusti 24   
September 28 delår 2 16 
Oktober  7 delår (halvdag kl. 

09.00) 
21 delår 

November 2 rev budget 11 rev budget  25 rev budget 
December    





 
Kommunkontoret 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 
0156-520 58 
lotta.uddberg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2019-08-27 
Diarienummer 
KS 2019/1 

 
 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 

 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-06-04 – 
2019-06-09 

2019-05-31 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. ekonomichef 2019-06-13 
– 2019-08-12 

2019-06-11 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. skolchef 2019-06-24 – 
2019-07-12 

2019-06-03 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. vård- och omsorgschef 
2019-07-01 – 2019-08-11 

2019-06-07 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. samhällsbyggnadschef 
2019-06-24 – 2019-07-07 
och 2019-07-15 – 2019-08-
11  

2019-06-03 Kommunchef 

2019/117 1.1 Trosa kommun antar SKL:s 
rekommendation till 
kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer 
samlat system för 
kunskapsstyrning i 
socialtjänstens 
verksamheter. 

2019-07-08 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-08-12 2019-08-09 Kommunchef 

2019/120 1.15 Trosa kommun avstår från 
att yttra sig över 
betänkandet Skattelättnad 
för arbetsresor. En 

2019-08-16 Kanslichef  
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avståndsbaserad och 
färdmedelsneutral 
skattereduktion för längre 
arbetsresor (SOU 2019:36) 

2019/3 2.1 Tf. kommunchef 2019-09-08 
– 2019-09-16, Marlene 
Bernfalk Karlsson 

2019-08-19 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

 
 
 
 
 
 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 





 
Kommunkontoret 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 
0156-520 58 
lotta.uddberg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2019-08-27 
Diarienummer 
KS 2019/2 

  

Anmälningsärenden 

Region Sörmland 
- § 110/19, Region Sörmlands trafikbeställning T20 
 
Äldre-  och omsorgsrådet 
- Protokoll 2019-05-21 
 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
- Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
 
Kommunstyrelsen  
- Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunerna i lokalpolisområde  
  Nyköping, avtalstid 2019-06-01 – 2023-06-01, (Dnr KS 2019/119) 
- Samverkansavtal busstrafik Södra och Västra Sörmland, DU-UPP 17-0210,  
  (Dnr KS 2019/121) 
 
Trosa Fibernät AB 
- Protokoll från Årsstämma 2019-05-06 
- Protokoll från styrelsen 2019-05-14 
- Kallelse till styrelsemöte 2019-09-02 
 
Trosabygdens Bostäder AB 
- Protokoll från Årsstämma 2019-05-06 
- Protokoll från styrelsen 2019-05-20 
 
 
 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 
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