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Kallelse till kommunstyrelsen  

Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr 

1.  Information om revisionens granskning av intrångsskydd 
(Muntlig information från IT-chef Tommy Biserud) 

KS 2019/183   

2.  Information om Skärlagskolans tillbyggnad 
(Muntlig information från projektledare Martin Markne) 

   

3.  Information om Ostlänken  
(Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken) 

   

4.  Information om Trobos nyproduktion  
(Muntlig information från VD Björn Alm)  

   

5.  Information om kommunens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 
(Muntlig information från Nadja Furuberget Skog, dataskyddsombud)  

   

6.  Återrapportering kring regionala frågor 
(Inga handlingar) 

   

Till kommunstyrelsen 

7.  Budgetförutsättningar 2021 och planer 2022-2023 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S) 

KS 2020/22   

8.  Avskrivning fordran 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/23   

9.  Exploateringsavtal för Trosa 11:1 (Hökeberga etapp 2) i Trosa 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/24   
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10.  Exploateringsavtal för del av Överåda 3:1 (Bondåda) i Trosa  

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/34   

11.  Exploateringskalkyl gällande utbyggnad av nytt industriområde 
inom Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) i Vagnhärad 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/25   

12.  Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen  
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/26   

13.  Återredovisning av uppdrag om översyn av Trosa kommuns 
styrdokument 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2019/155   

14.  Revidering av Handlingsplan våld i nära relation 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens 

förslag. 

KS 2020/27   

15.  Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.  

KS 2020/35   

Till kommunfullmäktige 

16.  Borgensram och borgensavgift 2020 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/28   

17.  Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 786 och 
787, Stensundsvägen i Trosa 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/29   

18.  Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/30   

19.  Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens 

förslag. 
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan 
eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte 
publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen. 
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte 
publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 

KS 2019/110   

20.  Antagande – Detaljplan för del av Överåda 3:1 Brotorp 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens 

förslag. 
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan 
eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte 
publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen. 
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte 
publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 
 
 
 

KS 2020/31   
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21.  Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 

Engagemang (HME) 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2020/32   

22.  Yttrande över motion om vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.  

Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde: 

Daniel Portnoff (M): Avslag till motionen. 

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.    
Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 

KS 2019/80   

23.  Yttrande över motion om osakliga läromedel i skolan 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens 

förslag. 

KS 2019/81   

24.  Yttrande över motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och dess 
bolag.” 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.  

Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde: 

Daniel Portnoff (M): Avslag till motionen.   

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen. 
Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 

KS 2019/79   

Övrigt 

25.  Anmälan av delegationsbeslut KS 2020/1 

26.  Övriga anmälningsärenden KS 2020/2 

 
 
 
 
Daniel Portnoff   Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare   
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Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma planeringsförutsättningar 

2021-2023.  

 

 

Ärendet 

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de 

kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, 

lokalförsörjningsplan och resursfördelning. 

 

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräkning 

av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.  

 

 

Johan Sandlund   Marlene Bernfalk 

Kommunchef   Ekonomichef 
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Inledning

Gemensamma  
planeringsförutsättningar (GPF)
De gemensamma planeringsförutsättningarna ut-
gör grunden för budgeten de kommande tre åren 
och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska 
förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resurs-
fördelning.

Befolkningsprognos
Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till 
befolkningsprognos de närmast kommande fem 
åren samt vid behov en tioårig långtidsprognos. 
Bakgrunden till detta är att tydligare kunna göra 
långsiktiga bedömningar av kommande lokalbe-
hov inom såväl förskola och skola som äldreom-
sorg, samt övriga lokaler.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna omfattar prog-
nos för skatteintäkter, uppräkning av löner och 
priser samt kapitaltjänstkostnader.
    Kommunen baserar sina beräkningar över 
skatteintäkter på Sveriges kommuner och Lands-
tings antaganden och prognoser. Skatteprognosen 

beräknas med befolkningsutvecklingen i de 
gemensamma planeringsförutsättningarna som 
underlag.
    Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. 
Däremot kompenseras nämnderna för särskilda 
satsningar utifrån lönekartläggning.

Lokalförsörjningsplan
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa 
ett verktyg för att möjliggöra planering av det 
framtida lokalbehovet samt med god framförhåll-
ning kunna bedöma det framtida investeringsbe-
hovet och kommunens samlade lokalkostnader.
    Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa 
förutsättningar för ändamålsenliga och kostnads-
effektiva lokaler i den kommunala verksamheten. 
Målbilden är ”Rätt lokal vid rätt tidpunkt till rätt 
kostnad”. I normalläget bedöms det strategiskt 
att kommunens verksamhetslokaler också ägs av 
Trosa kommun. Det ger förutsättningar för god 
ekonomisk hushållning med flexibilitet och med 
möjlighet att styra, att optimalt nyttja och att 
hållbart förvalta lokaler. Livscykelkostnaden är en 
viktig parameter att beakta för att över tid nå god 
ekonomisk hushållning av resurser.

Styrmodell för Trosa kommun, KF 2019-11-26, § 96. Dnr KS 2019/129

1

1
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Riktlinjer för budgetarbetet

Nämnden ska bygga sitt arbete för budget 2021 
och flerårsplan 2022-23 med budget 2020 som 
utgångspunkt.
    Kostnader och intäkter räknas upp med ge-
nerella påslag enligt ekonomiska förutsättningar 
i detta dokument och räknas ner med 2021 års 
rationaliseringar, 2020 års ettårssatsningar, samt 
upp eller ner med volymförändringar utifrån de-
mografi.
    Nämndens buffert bör vara minst 1 procent av 
budget för att under året klara förändringar inom 
fastställd budgetram. Bufferten tillhör nämnden 
och nämnden fattar beslut om disponering av 
bufferten.
    Nämnden ansvarar för att nödvändiga kost-
nadsanpassningar genomförs.
    Nämnden ska presentera ett budgetförslag i 
enlighet med fastställd ram.
    Medel för ettårssatsningar fördelas i samband 
med budgetberedningen i maj.
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Avskrivningar, ränta 
och kapitalkostnader
Avskrivningar påbörjas då investeringarna tas i 
bruk och beräknas linjärt, dvs lika stora belopp 
varje år. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. De 
avskrivningstider som tillämpas är utifrån nytt-
jandeperiod och livslängd.
    Nämnderna har kostnadsansvaret för kapital-
tjänstkostnaderna (avskrivningar samt ränta på 
bokförda värdet av anläggningstillgångarna). Ka-
pitaltjänstkostnaderna debiteras verksamheterna 
månaden efter att investeringen är avslutad och 
har tagits i drift.

Intäkts- och kostnadsförändringar
Skatteintäkterna 2021 ökar med 25 miljoner jäm-
fört med budget 2020, en lägre ökningstakt än ti-
digare år. I budgetbeslut 2020-22 beslutades om 
rationaliseringar på 12 miljoner, varav 5 miljoner 
är inräknade i ekonomiska förutsättningar 2021.
    Ökade volymer inom skola och äldreomsorg 
samt gata/park innebär kostnadsökning på 13 
miljoner. Löner och priser ökar med 24 miljo-
ner. Investeringsvolymen ökar och därmed ökar 
avskrivningskostnaderna kommande år med 4 
miljoner.
    2021 och framåt har Trosa kommun samma 
utmaningar som kommunsektorn i övrigt, dvs. 
ökade behov i verksamheten drivet av demografi 
samtidigt som ökningstakten på skatteintäkterna 
minskar.

Ekonomiska förutsättningar

Prognos skatteintäkter
Enligt skatteprognos från december 2019, för-
väntas kommunens skattenetto 2021 öka med 25 
miljoner jämfört med budget 2020.
    Skatten höjdes med 40 öre 2017. De ökade 
skatteintäkterna som skattehöjningen ger an-
vänds för avsättningar för kommande kostnader. 
Kommunen medfinansierar statliga infrastruk-
turåtgärder och avsättningar har gjorts årligen 
fram till 2019 för att kostnaderna inte ska belasta 
kommande generationer. Från och med 2021 
föreslås en skattesänkning med 40 öre, motsva-
rande 13,5 mkr, samtidigt som kostnaden för 
avsättning tas bort.
    Skatteprognosen bygger på följande befolk-
ningsantagande:
2021: 13 984 invånare 1/11 2020
2022: 14 158 invånare 1/11 2021
2023: 14 260 invånare 1/11 2022

Löner och priser
I ramarna ingår kostnadsökningar för löner och 
priser.
•   Löner 2 %
•   Priser 2 %
•   Interna priser 2 %, kost, städ och 
     fastighetsservice
•   Internränta 1,75 %
•   Personalomkostnadspåslag 40,5 %
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Totalt, tkr                   2021      

Ökade intäkter/minskade kostnader 
Skattenetto        25 000 

Rationaliseringar         5 000 

Ettårssatsningar fg år       -5 000 

Nya ettårssatsningar         5 000 

Summa      30 000 

Demografi, löner och priser 
Demografi skola       -7 000 

Demografi äldre       -5 300 

Demografi gata/park          -700 

Löneökning 2%       -10 000 

Lönebuffert centralt 0,75%      -4 000 

Prisökning 2%       -10 000 

Kapitaltjänstkostnader       -2 300 

Internhyra        -1 500 

Summa              -40 800 

Politiska prioriteringar       -2 000 

Öronmärkning 2020, nyttjas 2021       7 000 

Öronmärkning 2021, nyttjas 2022         300 

Summa       7 300 

Totalt      -5 500

Tillskott generella statsbidrag
I januari 2020 presenterade regeringen ett 
förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska 
tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 mil-
jarder av dessa avser kommuner, vilket motsva-
rar 339 kronor per invånare. Tillskottet ska vara 
nivåhöjande fr.o.m. 2020. Därefter har Modera-
terna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nått 
en överenskommelse, som även SD ställer sig 
bakom, om att kräva mer pengar till välfärden 
genom en extra ändringsbudget på 2,5 miljarder 
extra till välfärden.
    Dessa pengar ingår ännu inte i skatteintäkts-
prognosen. För Trosas del innebär det en förbätt-
ring med ca 4,6 miljoner i innevarande budget 
2020.
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Budgetramar nämnderna

Ramförändring nämnder
Totalt, tkr       Ramförändring    Ettårssats.fg år    Rationalisering
Kommunstyrelse
Löner, priser och PO netto              1 347               -351    996

Avtalscontroller                             -600                  -600 

Beslutstöd                              -500       -500

Digitalisering                                                      -1 000             -1 000

Ekonomisystem                                                          -500                -500

Industrigatan                                                          -310                 -310

Integration försystem                                              -140                 -140

Uppföljning åtgärder MU                                    -500                 -500

Ekoutskott
Löner, priser och PO netto                         44                -5      39

Summa                                 1 391             -3 550                     -356       -2 515

Central buffert                        400         400

Humanistisk nämnd
Barnomsorg och utbildning
Löner, priser och PO netto                     7 766         -1 237  6 529

Demografi                                           9 046                 9 046

Hyresbidrag                                           1 000                            1 000

Bibliotek och kulturgrupp                                       -400

Individ- och familjeomsorg
Löner, priser och PO netto                       582                       -122    460

Integration                                                              -500      -500

Summa                               18 394                -900       -1 359       16 135

Kultur- och fritidsnämnd
Löner, priser och PO netto                        901                       -249    652

Avskrivning, internhyra                     1 911                 1 911

Summa                                 2 812           0                     -249         2 563
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Ramförändring nämnder (forts.)
Totalt, tkr       Ramförändring    Ettårssats.fg år    Rationalisering
Teknik- och servicenämnd
Löner, priser och PO netto                     1 518                                        -1 304    214

Demografi gata/park mm                     2 080                                                            2 080

Utv. parker och grönmiljö                                                   -250 

Summa                      3 598                -250                  -1 304       2 044

Vård- och omsorgsnämnd
Löner, priser och PO netto          4 681                    -1 069        3 612

Demografi            5 286                            5 286

Ökad frisknärvaro                                         -200

Summa                      9 967                -200      -1 069         8 698

Samhällsbyggnadsnämnd
Löner, priser och PO netto             337                      -167    170

Planering resecentrum                                                              -100

Summa                                               337               -100                   -167   170

Miljönämnd
Löner, priser och PO netto                         44                                               -3      41

Planering resecentrum 

Summa                                                 44                     0                        -3      41

Revision
Löner, priser och PO netto                         17                                               -2      15

Planering resecentrum

Summa                                                 17                     0                        -2      15

Totalt                                           36 960             -5 000                 -4 509       27 451



Bilagor
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Befolkningsprognos 2021–2024

BILAGA 1

Befolkningsökning året innan 
budgetår påverkar skatteintäkterna

Befolkningsförändringar/år Trosa kommun



Befolkningen vi räknar skatt på.

Trosa befolkning i ettårsklasser 2021



Befolkningsprognos åldersintervaller om 10 år 2010-2024

Befolkningsförändringar 2019-2024 (index=2019 = 100)



Befolkning per kommundel

Barn i förskoleålder Trosa kommun, totalt



Grundskola åk F-6 Trosa kommun, totalt

Grundskola åk 7-9 Trosa kommun, totalt



Gymnasieverksamhet, 16-18 år

Trosa kommun
Invånare 65 år och äldre



GPF-områden



Barn i förskoleåldern 2017-2024

Grundskola åk F-6, budgetår

Vagnhärad



Vagnhärad exkl. elever från Västerljung
Grundskola åk 7-9, budgetår

Vagnhärad inkl. elever från Västerljung
Grundskola åk 7-9, budgetår



Vagnhärad inkl. elever från Västerljung årskurs 7-9 Barn/elever per årskull läsår

Vagnhärad
Invånare 65 år och äldre



Barn i förskoleålder 2017-2024

Grundskola åk F-6, budgetår

Västerljung



Grundskola åk 7-9, budgetår

Barn/elever per årskull läsår Västerljung



Västerljung
Invånare 65 år och åldre



Barn i förskoleålder 2017-2024

Trosa tätort

Grundskola åk F-6, budgetår



Trosa tätort inkl. elever från Västerljung som trappas av from HT 16
Grundskola åk 7-9, budgetår

Barn/elever per årskull läsår Trosa



Invånare 65 år och äldre, Trosa tätort



Resursfördelning

BILAGA 2

Resursfördelning Äldreomsorg

•   Antal äldre enligt GPF
•  Åldersindelning och ersättning (96 %) utifrån kostnadsutjämningssystemet

Äldreomsorg, vad kostar det?



Resursfördelning Barn och unga

Barnomsorg (förskola och skolbarnomsorg)

•  Antal barn enligt GPF
•  Andel inskrivna barn 1 5 år i förskola
•  Andel inskrivna barn 6 12 år skolbarnomsorg
•  Peng per barn och timintervall föregående år

Förskoleklass, Grundskola och Gymnasieverksamhet

•  Antal barn enligt GPF
•  Peng per elev föregående år

Barn ochutbildning, vad kostar det?



Behov lokaler utifrån 
befolkningsprognos 2020-2029

Inledning
Kommunens ledningsgrupp har under hösten 
arbetat fram ett utkast till befolkningsprognos för 
perioden 2020-2024. Detta arbete är likt tidigare 
år intimt sammankopplat med Trosa kommuns 
budgetprocess. Utöver det görs sedan ett år 
tillbaka också en tioårig långtidsprognos, denna 
gång för perioden 2020-2029. Bakgrunden till 
detta är att tydligare än tidigare kunna göra lång-
siktiga bedömningar av kommande lokalbehov 
inom såväl skola och förskola som äldreomsorg, 
samt övriga lokaler.

Befolkningsprognos i korthet 
Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun 
fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun 
med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella 
perioden. Prognosen innebär en stark tillväxt i 
början och slutet av perioden vilket är en bedöm-
ning tydligt kopplad till konjunkturutvecklingen, 
medan utvecklingen i mitten av perioden tros bli 
klart svagare. Den årliga befolkningstillväxten blir 
därför väldigt varierad, från ca 300 personer/år i 
högkonjunktur till ungefär 100 personer/år i låg-
konjunktur. Befolkningen bedöms passera 14 000 
invånare 2021 och 15 000 invånare 2028. Under 
senare år har Vagnhärad stått för en allt större 
del av tillväxten och det är en trend som bedöms 
förstärkas i slutet av den aktuella tioårsperioden. 
Utifrån nuvarande lokalbeläggning, pågående 
lokalprojekt, aktuell befolkningsstruktur och 
ovanstående prognos görs följande bedömning 
avseende det kommande lokalbehovet.

Förskolor
Lokalbehov för förskoleverksamhet är täckt till 
2023 i Trosa kommun, därefter från hösten 2023 

till 2029 pekar prognosen på ett ökat lokalbehov 
i centrala Trosa om en successiv ökning om två 
avdelningar. Prognosen visar inte på något behov 
av ytterligare förskoleplatser under den aktuella 
perioden i Vagnhärad och Västerljung.
    Två enskilt drivna förskolor startades 2019. 
Bråta Torps förskola i Trosa och Fänsåkers för-
skola i Vagnhärad har en sammantagen maximal 
kapacitet om åtta avdelningar och plats för 160 
barn. 2020 nyttjas dessa platser upptill ca 50 %.
2020-2021 kommer Hasselbackens förskola att 
renoveras etappvis. Intaget bromsas vid Has-
selbacken från hösten 2020 tills renoveringen är 
slutförd. Kapacitet för förskoleplatser under tiden 
för renoveringen bedöms finnas sammantaget i 
Vagnhärad.
    Det kommande lokalbehovet 2023 ser ut att 
bäst täckas med en utökning av förskolelokaler i 
Trosa tätort. Tomtahills förskola har idag behov 
att växa från två avdelningar till fyra för bättre 
resursutnyttjande och arbetsmiljö. Tomtahills för-
skolas tomt möjliggör troligen inte den tillväxten 
vid nuvarande placering.
    Lokalstyrgruppen ser en möjlighet att skol-
huset Jollen, vid Skärlagsskolan anpassas och 
byggs om till förskola. Jollens lokaler frigörs 
under 2021, i samband med färdigställandet av 
Skärlagsskolan. Lokalstyrgruppens genomför 
nu en analys av hur man bäst nyttjar Jollen och 
lokalerna där Tomtahills förskolas verksamhet är 
förlagd. I analysen ingår att bedöma om Tomtahill 
kan användas för gruppbostäder.

Skola F-6
Den pågående tillbyggnaden av Skärlagsskolan 
gör att behovet av ytterligare skolplatser i Trosa 
tätort sannolikt inte uppstår förrän några år efter 
2030. Huvudinriktningen är att då hitta en plats 

BILAGA 3



för en tredje F-6-skola i Trosa tätort.
    När det gäller Vagnhärad är bedömningen att 
Fornbyskolan behöver kompletteras med ytter-
ligare någon lektionssal till 2022-2023. Behov 
finns att i befintliga lokaler skapa fler grupprum. 
Lokalstyrgruppen har inlett ett arbete med att tit-
ta på såväl lektionssalar, kök- och matsalsbehov 
och kombinationsmöjligheter med Hedebyskolan. 
Grundhypotesen just nu är att tänka sig en mer 
”småskalig” lösning till 2023 för att sedan framåt 
2030 arbeta för en ny F-6-skola i Vagnhärad.
    I Västerljung ökar elevunderlaget försiktigt 
vilket indikerar att befintliga lokaler ligger på rätt 
storleksnivå för perioden 2020-2029.

Skola 7-9
I Vagnhärad bedöms befintliga lokaler på Hede-
byskolan vara tillräckliga.
    Den tillväxt som vi sett under senare år av 
framför allt yngre barnfamiljer gör att behovet av 
en större tillbyggnad av Tomtaklintskolan dröjer 
till 2031-2033. Detta bygger dock på att nå-
gon form av modullösning, alternativt förändrat 
nyttjande av andra kommunala lokaler i området, 
med ytterligare något klassrum kan tillskapas 
2025-2026.

Äldreomsorg 
Vård- och omsorgskontoret har gjort en kart-
läggning av behoven inom äldreomsorgsområdet. 
Denna visar på ett behov av ytterligare en de-
mensavdelning runt 2023. Förslaget är att denna 
förläggs i kommunalägda lokaler i anslutning till 
Ängsgården där Socialtjänsten sitter idag. Social-
tjänsten föreslås i samband med detta att flytta 
till Industrigatan. 
    Behovet av tillkommande platser på särskilda 
boenden bedöms inom merparten av den aktuella 
perioden kunna hanteras genom att trygghets-
lägenheter på Trosagården byggs om för detta 
ändamål. Mot slutet av planperioden kan andra 
åtgärder behöva aktualiseras.

Dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom
Enligt vård- och omsorgskontorets kartläggning 
kommer antalet personer med demenssjukdom 
att fortsätta öka. Det finns idag en dagverksam-

het för denna målgrupp på Ängsgården i Trosa 
tätort. Den verksamheten är idag fullbelagd och 
det finns en kö. För att möjliggöra avlastning för 
anhöriga och att dessa personer kan fortsätta bo 
i ordinärt boende behöver ytterligare en dagverk-
samhet startas under 2020, den kan lokaliseras i 
befintliga lokaler på Häradsgården i Vagnhärad. 

Gruppboende 
Enligt den behovsanalys som Vård- och om-
sorgskontoret gjort bedöms ett gruppboende 
behövas till ca 2021-2022. De alternativ som har 
diskuterats är en detaljplanelagd markyta för 
detta ändamål vid Kvarnvägen i Vagnhärad alter-
nativt en ombyggnation av Tomtahills förskola. 
Lokalstyrgruppen har påbörjat ett arbete för att 
utreda hur en sådan ombyggnad kan utformas.

Serviceboende
Vård- och omsorgskontorets kartläggning visar 
att det finns behov av serviceboendeplatser för 
personer inom LSS målgrupp samt för personer 
inom socialpsykiatrin under 2020-21. Idag köps 
alla dessa platser av externa utförare samtidigt 
som det finns personer på väg att flytta från för-
äldrahemmet. Detta ska vara i form av så kallat 
trapphusboende i befintliga bostadsområden. 
Vård- och omsorgskontoret kan få 5 st. lägen-
heter i Trobos nybyggnation i Trosa tätort, med 
möjlighet till förtätning, vilket gör att lokalbeho-
vet är tillgodosett.

Hemtjänsten
Hemtjänsten i Trosa kommun utgår i dagsläget 
från Industrigatan i Trosa tätort. Det är möjligt 
att flytta den grupp som arbetar mot personer 
boende i Vagnhärad och på landsbygden samt 
demensteamet till lokaler i Vagnhärad. Det skulle 
då lätta det tryck som idag finns på lokalerna 
på Industrigatan och färre tillfälliga lösningar 
behöver göras där. På Industrigatan planeras nu 
personalutrymmen, tvättstuga och utrymme för 
tekniska hjälpmedel.

Kök och restauranger
Driftenheten ansvarar för tillagning av måltider 
till skola och äldreomsorg. Maten till förskolor-
na lagas till viss del av driftenheten och till viss 



del inom förskolans egen regi. En inventering 
och kartläggning av kökskapacitet och skick har 
påbörjats och en plan för hur köken och måltids-
organisationen behöver utvecklas för att hantera 
tillväxt, hållbarhet, samt ökade krav på valfrihet 
och kvalitet växer nu fram. Det vi kan konstatera 
är att behovet av utökad kapacitet för tillagning 
av måltider är stort.

Trosa

Genom tillbyggnad av Skärlagskolan kommer det 
befintliga mottagningsköket att byggas om till 
tillagningskök med en kapacitet på ca 750 por-
tioner och kan därmed avlasta Tomtaklintskolans 
kök. Ombyggnaden beräknas vara klar 2022.
    Tomtaklintskolans tillagningskök och restau-
rang byggs om och upprustas för att anpassas till 
den produktion som köket avses hantera (Tom-
taklintskolans utökning (2025) och tillbyggnad 
(2031).
    I Trosagårdens mottagningskök och restaurang 
(ägs av Trobo) finns behov av ytskiktsrenovering 
och anpassning inom en 5 årsperiod.

Västerljung

Kyrkskolan har idag ca 135 inskrivna elever mot 
för några år sen runt 100. Kyrkskolans mottag-
ningskök är dåligt fungerande för den verksamhet 
som bedrivs idag. Anpassning av flöden och ytor 
planeras att genomföras senast 2021.

Vagnhärad

Idag lagas maten till alla särskilda boenden 
(Trosa och Vagnhärad) och till Vagnhärads skolor 
i Häradsgårdens kök. Häradsgårdens kök är i be-
hov av renovering och anpassas framöver för att 
enbart laga mat till äldreomsorgen. Hedebyskolan 
samt Fornbyskolan byggs om till tillagningskök.
    Hasselbackens förskola och Fagerängs förskola 
är idag tillagningskök med behov av renovering 
och anpassning inom en 5 årsperiod.
    Lokalstyrgruppen tar nu fram en plan för i vil-
ken takt och ordning utvecklingen ska ske.

Kultur- och fritidslokaler
I takt med att Trosa kommun växer, ökar även 
behovet av lokaler för kultur- och fritidsaktivite-
ter. Politiska prioriteringar avgör vilka satsningar 

som ska göras. För att möta behovet bör lokal-
styrgruppen inventera hur flexibelt nyttjande av 
befintliga lokaler i samverkan mellan olika verk-
samheter kan utvecklas.
    Projekt i form av nya idrotts- och motionsan-
läggningar har påbörjats under 2019 och genom-
förs 2020-22: konstfrusen isrink och idrottshall i 
Tomtaklintområdet, samt översyn av konstgräs-
plan på Häradsvallen och gräsplaner på Skärlags-
vallen och Häradsvallen.

Kommunala verkstads- och servicelokaler
Beroende på vilka tjänster som fastighetsservice 
framöver ska erbjuda, samt hur vi kan samord-
na resurser mellan Trobo och Trosa kommun ser 
behovet av framtida kommunala verkstads- och 
servicelokaler olika ut. De lokaler som finns på 
Industrigatan 6 är dels det som används idag för 
fastighetsservice, städ och Trobo dels ett garage 
som nyttjas gemensamt med Trobo. Vi har dess-
utom ytor inom Industrigatan 8 som kan vara 
lämpliga för dessa ändamål.

Arbetsmarknadsenheten (AME)
AME nyttjar lokaler på Industrigatan 6 och 8. På 
Industrigatan 8 finns Återvinningsbutiken där 
verksamhet för bland annat daglig verksamhet, 
LSS finns. Vård och omsorg har identifierat ett 
behov där fler brukare eventuellt skulle kunna 
beredas plats i verksamheten. Behov finns av 
avdelade lokaler där olika brukarkategorier kan 
vistas och där möjlighet till avskildhet måste 
finnas. Lokalstyrgruppen behöver då titta på vilka 
lokaler som kan nyttjas eller hur befintliga lokaler 
kan anpassas.

Administrativa lokaler 
Under de närmaste åren är Vita huset och Gula 
huset på Västra Långgatan 4-5 i Trosa fortsatt 
kommunens officiella mötesplats. I de lokalerna 
är politisk ledning, kommunchef, kansli, ekonomi, 
personalenhet, ekologi, serviceenhet samt sam-
hällsbyggnadskontor placerade.
    På Industrigatan 8 har en utveckling av fastig-
heten påbörjats där anpassning skett för tekniska 
enheten och Kultur, fritid, teknik- och servicekon-
tor. I och med att tekniska enheten och Kultur, 
fritid, teknik- och servicekontor flyttat från Gula 



huset har en omflyttning av kommunkontoret 
möjliggjorts mellan Vita och Gula huset. Dessut-
om har det tillskapats mer bokningsbara utrym-
men.
    Nya lokaler planeras på Industrigatan för soci-
alkontoret med inflyttning 2022, då de nuvarande 
lokalerna byggs om till demensboende, behov 
runt 2023.

Genomgångsboende och kommunmottagning
Behovet av boendeplatser framöver är svårt 
att beräkna. Dels påverkas behovet av antalet 
asylsökande som kommer till Sverige via KVOT 
systemet och dels med tillgång till bostäder på 
bostadsmarknaden.
    Det nuvarande systemet för fördelning av 
nyanlända till kommuner enligt Bosättningslagen 
innebär att Trosa kommun kommer att fortsätta 
få ett högt antal nyanlända de kommande åren. 
Kommuntal för Trosa kommun 2020 är 28 (jäm-
fört med 31 2019)
    Lokalstyrgruppen behöver ständigt hålla frå-
gan kring lösningar på agendan då behovet kan 
förändras med kort varsel. Kontakt med privata 
hyresvärdar ingår i planeringen framöver för att 
ta fram lediga lägenheter.







 

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

Kommunkontoret 
Ekonomienheten 
Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
0156-520 92 
marlene.bernfalk@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-02-03 
Diarienummer 
KS 2020/23 

  

Avskrivning fordran 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avskriver följande fordringar: 
 

Kundnummer: 15973 

Fakturanummer: 1023415 

Belopp: 424 270 kr 

Avser: KP Fix och Montage 640109-1191 

 
 
Ärendet 
KP Fix och Montage har gått i konkurs och fordran avskrivs därmed, totalt belopp 
424 270 kr som avser begäran av återbetalning. Kostnaden belastades i bokslut 
2018.  
 
Avskrivningar av fordran överstigande tre prisbasbelopp per motpart beslutas av 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
 
 





 

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

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

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-31 
Diarienummer 
KS 2020/24 

  

Exploateringsavtal för Trosa 11:1 (Hökeberga etapp 2) i 
Trosa 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
PEAB avseende exploatering av del av Trosa 11:1 Hökeberga etapp 2 i Trosa.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
3. Kommunstyrelsen anvisar 10.000 kkr till exploateringsobjekt 46238, att 
finansieras genom inflytande exploateringsmedel.  
 
Ärendet 
Peab genomför sedan tidigare exploatering inom Hökeberga etapp1 omfattande ca 
25-talet villor. 
 
Förhandlingar har nu förts med PEAB om exploatering av resterande del av 
Hökeberga etapp 2 omfattande ca 27 villatomter med undantag av två mindre 
bebyggelseområden som avses bebyggas separat av annan exploatör efter särskild 
markanvisning.  
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär att 
exploatören ombesörjer och bekostar iståndsättning av huvudgator och stickgator, 
gång- och cykelstråk, del av Aspbacksvägen mm inom exploateringsområdet. 
 
 
 
 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
 
 
Bilaga 

Exploateringsavtal 

















 

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

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

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-30 
Diarienummer 
KS 2020/34 

  

Exploateringsavtal för del av Överåda 3:1 (Bondåda) i Trosa 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
Michael Isoz avseende exploatering av del av Överåda 3:1 (Bondåda) i Trosa.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ny detaljplan för aktuellt 
område. Detaljplanen möjliggör exploatering för 10 st nya villatomter. 
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär att 
exploatören ombesörjer och bekostar iståndsättning av nya gator mm inom 
exploateringsområdet. 
 
Avtalet innebär också att exploatören erlägger 50.000:- per tomt för kommunens 
framtida kostnader för Stensundsvägen. Denna del i avtalet gäller under 
förutsättning att Trosa kommunfullmäktige fattar beslut om uttag av 
exploateringsavgift för Stensundsvägen i särskilt beslut.  
 
 
 
 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
 
Bilaga 

Exploateringsavtal 















 

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

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

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-02 
Diarienummer 
KS 2020/25 

  

Exploateringskalkyl rörande utbyggnad av nytt 
industriområde inom Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) i 
Vagnhärad. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringskalkyl om 14.746 kkr 
avseende nytt industriområde inom Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) i Vagnhärad, 
 
2. Kommunstyrelsen fastställer tomtpriset till 340:-/m2 tomtyta exklusive 
anslutningsavgift för vatten och avlopp, 
 
3. Kommunstyrelsen anvisar 11.746 kkr till objekt 46273, exploatering Mölnaängen 
industri att finansieras genom inflytande tomtförsäljningar,  
 
4. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
köpekontrakt och köpebrev beträffande tomtförsäljningarna, 
 
5. Kommunstyrelsen anvisar 3.000 kkr för utbyggnaden av VA-nätet till objekt 
42281 att finansieras med inflytande anslutningsavgifter. 
 
Ärendet 
Med anledning av att ny lagakraftvunnen detaljplan nu föreligger som möjliggör 
utbyggnad av ny industrimark inom Mölnaängen i Vagnhärad har 
samhällsbyggnadskontoret upprättat en exploateringskalkyl för områdets 
utbyggnad. En upphandling enligt LOU avseende utbyggnad av gata mm har 
genomförts genom tekniska kontorets försorg. Vinnande anbud kom från TROTAB, 
som nu genomför utbyggnaden av gata, va, mm enligt detaljplanen.  
 
Tomtpriset för industrimarken föreslås till 340:-/m2 tomtyta + anslutningsavgift för 
vatten och avlopp. 
 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
 
Bilaga 

Exploateringskalkyl + detaljplanekarta. 
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Dataskyddsombud 
Nadja Furuberget Skog 
Dataskyddsombud 
0156-52082 
dpo@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-27 
Diarienummer 
KS 2020/26 

  

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 
Efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
 
Ärendet 
2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft i Sverige och övriga EU länder. Den här 
tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna, kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna). Tillsynen har 
skett under 2019 genom enkäter, verksamhetsbesök och stickprov inom de 
fokusområden som tagits fram genom samarbete med andra dataskyddsombud i 
Sörmland.    
 
De personuppgiftsansvariga har på flera områden kommit långt och efterlever där, 
enligt dataskyddsombudens bedömning, förordningen genom ett löpande 
systematiskt arbete som integrerats i den ordinarie verksamheten. En utmaning för 
många organisationer, så även för Trosa kommun, är att nå ut med kunskap och 
skapa en medvetenhet hos alla anställda som behandlar personuppgifter och även 
se till att nya medarbetare får rätt information i ett tidigt skede. Arbetet med att 
öka medvetenheten genom fortsatta utbildnings- och informationsinsatser kommer 
behöva ske löpande även fortsättningsvis. 
 
Under 2020 föreslås de personuppgiftsansvariga fortsätta intensifiera arbetet med 
behörighetsstyrning och konsekvensbedömningar. Arbetet med 
konsekvensbedömningar bör korrelera med ett mer generellt arbete med 
informationssäkerhet genom klassning av information för att efterleva de 
instruktioner för informationssäkerhet som finns i organisationen. 
 
Nadja Furuberget Skog 
Dataskyddsombud 
 
Bilagor 
Efterlevnad av dataskyddsförordningen 
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Sammanfattning 

Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra  för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2019 
genom enkäter, verksamhetsbesök och stickprov inom de fokusområden som tagits 
fram genom samarbete med andra dataskyddsombud i Sörmland.    
 
Det förberedande arbetet med förändringar av rutiner och processer i de 
kommunala verksamheterna och bolagen kopplat till att dataskyddsförordningen 
trädde i kraft har pågått under flera år. De personuppgiftsansvariga har på flera 
områden kommit långt och efterlever där, enligt dataskyddsombudens bedömning, 
förordningen genom ett löpande systematiskt arbete som integrerats i den ordinarie 
verksamheten. En utmaning för många organisationer, så även för Trosa kommun, 
är att nå ut med kunskap och skapa en medvetenhet hos alla anställda som 
behandlar personuppgifter och även se till att nya medarbetare får rätt information 
i ett tidigt skede. Arbetet med att öka medvetenheten genom fortsatta utbildnings- 
och informationsinsatser kommer behöva ske löpande även fortsättningsvis. 
 
Under 2020 föreslås de personuppgiftsansvariga fortsätta intensifiera arbetet med 
behörighetsstyrning och konsekvensbedömningar. Arbetet med 
konsekvensbedömningar bör korrelera med ett mer generellt arbete med 
informationssäkerhet genom klassning av information för att efterleva de 
instruktioner för informationssäkerhet som finns i organisationen. 
 
Under 2020 ska ett nytt system, Draftit records, börja användas både som ett 
verktyg för hantering av kommunens och bolagens registerförteckningar men också 
som en löpande kontrollfunktion. De personuppgiftsansvariga kommer att kunna ta 
fram rapporter för att stämma av en del av efterlevnaden av förordningen t.ex. i 
samband med de regelbundna möten som dataskyddsambassadörerna och 
dataskyddsombuden har.  
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Nedan finns en sammanställning i tabellform per personuppgiftsansvarig 
nämnd/bolagsstyrelse och fokusområde. Grönt betyder att dataskyddsombuden 
bedömer att den personuppgiftsansvariga uppnår lagens krav utifrån fokusområdet 
och det underlag som använts för att ta fram rapporten. Gult betyder att den 
personuppgiftsansvarige behöver fortsätta utveckla fokusområdet för att till fullo 
uppfylla lagens krav.  
 

Fokusområde KS* 
HN* 
BoU 

HN* 
Ifo VON* KFN* TSN* SBN* MN* VXL* ÖF* REV* VN* Trobo Trofi 

Organisation och 
utbildning                                          

Registerförteck-
ning     

                                         

Personuppgifts- 
incidenter                                          

Behörighet                                          

Registrerades 
rättigheter                                          

Konsekvens- 
bedömningar                                          

Personuppgifts- 
biträdesavtal                                          

 
 KS  Kommunstyrelsen 
 HN BoU Humanistiska nämnden  Barn och utbildning 

(Skola/förskola) 
 HN Ifo Humanistiska nämnden Individ och familjeomsorg 

(Socialtjänsten) 
 VON  Vård- och omsorgsnämnden 
 KFN  Kultur- och fritidsnämnden 
 TSN  Teknik- och servicenämnden 
 SBN  Samhällsbyggnadsnämnden 
 MN  Miljönämnden 
 VXL  Växelnämnden 
 ÖF  Överförmyndaren 
 REV  Revisionen 
 VN  Valnämnden 
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Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, även 
kallad GDPR) reglerar hur personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den 
enskildes (den registrerades) rättigheter. 
 
Enligt artikel 39 p.1b ska dataskyddsombudet bland annat övervaka efterlevnaden 
av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av 
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till, och utbildning av 
personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.  
 
2019 är första året Trosa kommuns dataskyddsombud utför en tillsyn med rapport 
till de personuppgiftsansvariga, det finns därför inget att följa upp från tidigare år.  
 

Syfte 
Syftet med tillsynen är se hur implementeringen av dataskyddsförordningen har 
fungerat i organisationen samt att undersöka om respektive personuppgiftsansvarig 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller dataskydds-
förordningens krav. Tillsynen syftar också till att ge de personuppgiftsansvariga 
nämnderna och styrelserna en bild av hur arbetet fortlöpt under 2019 och peka på 
vilka utvecklingsområden som finns för att ge en aktuell lägesbild. Slutligen ska 
rapporten även ge konkreta förslag på åtgärder som kan hjälpa den 
personuppgiftsansvarige att skapa en plan för det fortsatta arbetet.  
 

Metod och avgränsningar 

Tillsynen har genomförts med enkätutskick, verksamhetsbesök och 
stickprovskontroller under 2019. Genom samarbete med dataskyddsombud från 
andra sörmländska kommuner identifierades fokusområden för tillsynen utifrån 
riskbedömningar av personuppgiftsbehandlingar och datainspektionens tillsynsplan 
2019-20201. Detta för att kunna jämföra resultat och byta erfarenheter mellan de 
samarbetande kommunerna.  
 
Då lagstiftningen är ny kommer domar och tillsynsrapporter från datainspektionen 
och jämförbara myndigheter från övriga EU länder påverka vilka fokusområden 
dataskyddsombuden väljer att granska vid framtida tillsyner.  
 
De personuppgiftsansvariga som rapporten omfattar är kommunstyrelsen, 
humanistiska nämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
teknik- och servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljönämnden, 
gemensamma växelnämnden, överförmyndaren, revision och valnämnd samt 
styrelserna för Trobo och Trofi. 
 
 
  

                                          
1 https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/datainspektionens-
tillsynsplan-2019-2020.pdf 
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Fokusområden 
Valet av fokusområden för tillsynen 2019 är framtagna i samarbete med 
dataskyddsombud för följande kommuner; Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Flen, 
Katrineholm, Vingåker och Strängnäs.  
 
Fokusområden för 2019 är:   
 

 Organisation och utbildning 
 Registerförteckning 
 Personuppgiftsincidenter 
 Behörigheter  
 Registrerades rättigheter 
 Konsekvensbedömningar  
 Personuppgiftsbiträdesavtal 

 
Enkät2 
Dataskyddsombuden har under 2019 skickat ut två enkäter.  Enkät 1 skickades i 
mars till alla chefer i kommunen och de kommunala bolagen. Enkät 2 skickades ut i 
oktober till dataskyddsambassadörer, produktionschefer och VD:ar i Trosa kommun. 
Revisionen och Valnämnden har ingen dataskyddsambassadör utsedd, de har därför 
inte fått enkät 2 skickad till sig. Revisionen har inte heller tagit emot enkät 1 då de 
inte har någon förvaltning kopplad till sig. 
 
Verksamhetsbesök 
Verksamhetsbesöken syftade till att granska hanteringen av fysiska pappersakter 
samt ge möjlighet för att kunna ställa mer djupgående frågor om specifika 
behandlingar. Verksamhetsbesök gjordes vid elevhälsan, hälso- och 
sjukvårdsenheten och barn- och familjeenheten.    
 
Stickprov 
Stickprov utfördes på 38 e-tjänster via kommunens e-tjänsteportal, Trobo:s tjänst 
för att ställa sig i bostadskö samt Trofi:s tjänst för att beställa fiberanslutning. 
 
  

                                          
2 Se enkätfrågor i bilaga 1 och 2 
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Resultat 

Under varje fokusområde redogörs först för den eller de artiklar som är kopplade till 
det specifika området under rubriken Dataskyddsförordningen och sedan beskrivs 
det som framkommit vid tillsynen för de personuppgiftsansvariga. Sist framför 
dataskyddsombuden sina reflektioner och förslag på förbättringar. Under vissa 
fokusområden redovisas alla kommunens personuppgiftsansvariga 
nämnder/styrelser tillsammans och under vissa fokusområden lyfts specifika 
nämnder/styrelser då det är något som berör enbart dem.  
 
Organisation och utbildning 
Dataskyddsförordningen 
Enligt Dataskyddsförordningens artikel 24 p1 ska den personuppgiftsansvarige 
genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa 
och kunna visa att behandlingar utförs i enlighet med förordningen. Ett exempel är 
att se till att personal som behandlar personuppgifter utbildas och på så vis blir 
medvetna om lagstiftningen och hur den påverkar det dagliga arbetet.   
 
Varje personuppgiftsansvarig bör också utse personer som ansvarar för arbetet 
med dataskyddsfrågor inom respektive personuppgiftsansvariges områden samt 
organisera deras arbete på ett sådant sätt att dataskyddsförordningens krav 
uppfylls. 
 
Organisation i Trosa kommun 
I Trosa kommun är nämnderna, kommunstyrelsen och de kommunala bolagens 
styrelser personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamhetsområden. Utöver 
det lagstadgade kravet på dataskyddsombud har de personuppgiftsansvariga 
(undantaget valnämnd och revision) även utsett en eller flera 
dataskyddsambassadörer. Rollerna är beskrivna i respektive nämnds och styrelses 
tjänsteskrivelse vid val av dataskyddsombud 2018.3  
 
Dataskyddsombuden ska ha en övergripande, samordnande och granskande roll 
medan dataskyddsambassadörerna ska vara verksamheternas direkta stöd i 
dataskyddsfrågor i sin respektive nämnd eller styrelse. Dataskyddsambassadörerna 
ska också vara dataskyddsombudens kontakt i verksamheterna.  
 
Dataskyddsombudets roll kräver både teknisk och juridisk kompetens därför 
beslutades det att dataskyddsombudets arbete ska ske i samarbete mellan IT-
enheten och kanslienheten. IT-enheten ska framförallt ansvara för att övervaka att 
de personuppgiftsansvariga följer lagstiftning och interna riktlinjer, medverka vid 
teknisk kravställning av system vid upphandling och vara kontaktperson mot 
tillsynsmyndigheten datainspektionen. Kanslienheten ska i första hand hantera 
förfrågningar utifrån de registrerades rättigheter, såsom registerutdrag och begäran 
om radering, arbeta med rutindokument samt ge information och råd inom 
organisationen. Båda enheterna hanterar den e-post som är kopplad till 

                                          
3 KS 2018/83, HN 2018/42, VON 2018/18, KFN 2018/61, TSN 2018/34, SBN 
2018/18, MN 2018/9, KS 2018/75, KS 2018/93, REV 2018/2, VAL 2018/15, TROBO 
2018/12, TROFI 2018/10. 
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dataskyddsombuden dpo@trosa.se. 
 
Dataskyddsombuden och dataskyddsambassadörerna har regelbundna möten 
tillsammans där aktuella frågor och nyheter kring lagstiftningen och 
datainspektionens tillsynsarbete lyfts upp. Under 2018 och 2019 genomfördes sju 
gemensamma möten under respektive år.  
 
Dokument 
Kommunfullmäktige har 2018-04-25, § 36 antagit Policy och riktlinje för hantering 
av personuppgifter i Trosa kommun och 2018-06-13 § 58 Reglemente för 
kommungemensamma behandlingar av personuppgifter.  
 
Nämnderna och Trobo har delegationsordningar som har uppdaterats efter att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft. Trofi saknar delegationsordning men har 
istället en VD instruktion. Det framgår inte i Trofi´s VD instruktion att VD på 
begäran ska fatta beslut om de registrerades rättigheter. Det innebär att det är 
styrelsen som får fatta beslut om t.ex. radering av personuppgifter.   
 
En process med dokumenthanteringsplanerna har startat och de ska uppdateras 
utifrån dataskyddsförordningen i alla kommunens nämnder.  
 
Rutindokument för incidentrapportering och begäran om registerutdrag, radering, 
dataportabilitet, begränsning och rättelse finns för alla personuppgiftsansvariga i 
Trosa kommun med dess bolag. Vidare har mallar skapats för information som den 
registrerade ska få vid insamling av personuppgifter. Mallar för riskanalyser och 
konsekvensbedömningar har också tagits fram.   
 
Information om dataskyddsförordningen och rutiner finns att hitta på kommunens 
intranät.  
 
Enkät 1 
Enkäten skickades ut för att få en bild av medvetenheten bland kommunens chefer 
och för att se om och i så fall vilken information och utbildning som 
dataskyddsombuden eller cheferna såg ett behov av.  
 
Enkäten skickades ut till 48 chefer i kommunen och de kommunala bolagen. 34 
svar inkom. Några av de recipienter som ej svarat är produktionschefer som 
delegerat ansvaret att svara till andra chefer inom sin organisation Någon person 
har avslutat sin anställning och sedan är det några som av oklar anledning inte 
svarat. Ingen påminnelse skickades ut i samband med enkät 1.   
 
88 % svarade att de kände till vem som var dataskyddsombud för deras 
nämnd/styrelse och 82 % svarade att de kände till vem som var 
personuppgiftsambassadör för deras nämnd/styrelse.  
56 % svarade att erforderliga personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) avtal tecknats, 15 
% svarade att erforderliga PUB avtal inte tecknats för alla biträden och 29 % 
svarade att de inte vet.    
88% kände till rutinen för personuppgiftsincidentrapportering och 97 % kände till 
var de hittade interna riktlinjer och övriga rutiner.  
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Enkät 2  
Enkät 2 besvarades av samtliga recipienter.  
Dataskyddsambassadörerna har svarat att de oftast har tid eller tar sig tid för att 
utföra sitt uppdrag som dataskyddsambassadör men att det tar tid av övriga 
uppgifter som den ordinarie tjänsten innefattar. 
 
Uppdraget upplevs som tydligt av hälften av dataskyddsambassadörerna medan 
hälften anser att det kunde varit tydligare särskilt i förhållande till vad som 
förväntas av dem i den egna organisationen.  
 
Samma fördelning återfinns i frågan om de upplever att deras kunskaper inom 
området är tillräckliga där hälften anser att kunskaperna är tillräckliga och hälften 
anser att de behöver mer kunskap eller att de vid behov tar hjälp av andra.  
 
Utbildning 
Utbildning av kommunens och bolagens personal har mestadels skett i egen regi 
med drygt 30 utbildningstillfällen under åren 2018 och 2019. Vid dessa tillfällen har 
personalen fått information om dataskyddsförordningens grunder och 
rutindokument som finns för att lagstiftningen ska följas. Kommunens chefer fick i 
samband med en chefsträff i december 2017 genomgång av dataskydds-
förordningen med information om hur de skulle boka utbildningstillfällen till sin 
egen personal via kanslienheten.  
 
Skolan/förskolan genomförde under 2019 en extern utbildning för alla rektorer och 
övrig administrativ personal där ett dataskyddsombud deltog. All hemtjänstpersonal 
inom vård- och omsorgsförvaltningen har genomgått webbutbildning och ny 
hemtjänstpersonal genomför löpande samma webbutbildning.  
 
Vid verksamhetsbesöket hos hälso- och sjukvårdsenheten efterfrågades 
återkommande utbildning för nyanställda via dataskyddsombuden eller 
dataskyddsambassadören. Vård- och omsorgsförvaltningen har från 2020 tagit upp 
utbildning kring dataskyddsförordningen som en punkt i deras årshjul.   
 
Utöver utbildningstillfällena har de nuvarande dataskyddsombuden arbetat nära 
förvaltningarna för att uppdatera registerförteckningarna under tidig vår 2018. 
 
En stor arbetsgrupp i kommunen, lärare (undantaget Tomtaklintskolan), har inte 
fått någon direkt utbildning av dataskyddsombuden.  
 
Utbildning för nyanställda 
Sammantaget tyder svaren från enkät 2 på att de flesta nyanställda informeras om 
dataskyddsförordningen på något sätt. Svaren för hur det går till skiljer sig åt 
mellan de personuppgiftsansvariga och ett önskemål som framkommer är en 
obligatorisk och enhetlig utbildning för all ny personal.  
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
Det finns uppdaterade övergripande dokument som policy, riktlinjer och rutiner för 
de personuppgiftsansvariga att förhålla sig till. Vid kontakt med 
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personuppgiftsambassadörer framkommer hos en del personuppgiftsansvariga 
nämnder ett behov av fler verksamhetsspecifika rutindokument med tydliga 
exempel som är lätta att följa för anställda med syfte att följa lagstiftningen.  
 
Dataskyddsombuden upplever att det finns en medvetenhet hos chefer i kommunen 
och de kommunala bolagen kring frågor om personuppgiftsbehandling. Vid de 
verksamhetsbesök som gjordes framkom att chefernas uppfattning är att även 
övrig personal har en hög medvetenhet. Det är av stor vikt att nyanställd personal 
får information om dataskyddsförordningen så snart som möjligt. 
Dataskyddsombuden har fått i uppgift att ta fram övergripande bilder som kan 
presenteras på introduktionsdagarna för nyanställda till 2020.  
 
Förslag till förbättring:  

 Ett gemensamt arbete mellan dataskyddsambassadörer och 
dataskyddsombud för att skapa verksamhetsspecifika rutindokument under 
2020. 

 Möjliggöra utbildningsinsatser för dataskyddsambassadörerna och eventuellt 
stärka nätverket med andra personer som har liknande roller i andra 
kommuner.  

 Öka den generella medvetenheten hos de personuppgiftsansvariga genom 
exempelvis ytterligare utbildningspass/enhetligt informationsmaterial/rutin 
för nyanställning och relevant information på intranätet.  
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Dataskyddsombud 
Dataskyddsförordningen 
Enligt dataskyddsförordningens artikel 37 ska kommunernas nämnder och styrelser, 
dvs. de personuppgiftsansvariga, utse dataskyddsombud och meddela det till 
tillsynsmyndigheten datainspektionen. Dataskyddsombudets uppgifter beskrivs i 
artikel 39 dataskyddsförordningen. 
   
Dataskyddsombud 
Under 2019 har Trosa kommun haft två dataskyddsombud för totalt elva nämnder 
(inklusive kommunstyrelsen) och två bolagsstyrelser. Dataskyddsombuden utsågs 
av nämnderna och styrelserna inför att lagstiftningen trädde i kraft 25 maj 2018. 
Anmälan har gjorts till datainspektionen för samtliga nämnder och styrelser.  
 
Dataskyddsombuden var på två utbildningar innan den 25 maj 2018 och har efter 
det medverkat vid en dataskyddsombudskonferens i november 2018 och under 
december månad 2019 ska dataskyddsombuden på ytterligare en 
dataskyddsombudskonferens i datainspektionens regi. 
 
Dataskyddsombuden har under 2019 varit på nio nätverksträffar med 
dataskyddsombud i andra sörmländska kommuner.  
 
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
Lagkravet på att utse och anmäla dataskyddsombud är uppfyllt.  
Det gjordes dock inte någon uppskattning av hur mycket tid rollen som 
dataskyddsombud kräver innan de personuppgiftsansvariga utsåg 
dataskyddsombud. Det har inte heller funnits någon specifik budgetpost för arbetet 
med dataskyddsförordningen.  
 
Förslag till förbättring:  

 För att förtydliga uppdraget och vad som förväntas av dataskyddsombuden 
efterfrågas avsatt tid och budget för uppdraget.   
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Registerförteckning 
Dataskyddsförordningen 
Enligt dataskyddsförordningens artikel 30 p 1 ska varje personuppgiftsansvarig föra 
ett register över behandlingar som utförts under dess ansvar. 
 
Registerförteckning 
Registerförteckning finns för alla nämnder och styrelser. Nämnderna och styrelserna 
har använt sig av en mall (två versioner) med tillhörande instruktioner från SKL.  
Excelfilerna har hitintills uppdaterats löpande när någon behandling påbörjats eller 
avslutats. 
 
Ett nytt verktyg (Draftit records) har köpts in för att få en bättre överblick och ett 
effektivare sätt att arbeta med registerförteckningen. Verktyget kommer också 
medföra en enhetlig typ av registerförteckning utan varierande versioner. 
Införandet av Draftit records pågår under oktober-december 2019. Utbildning av 
dataskyddsombud och dataskyddsambassadörer kommer att genomföras inom 
samma tidperiod.  
 
Registerförteckningar 

Datum för 

kontroll 
Nämnd Registerförteckning Antal 

behandlingar 
Senast 

uppdaterad 
2019-10-29 HN skola Ja 306 2019-09-30 

2019-10-29 HN socialtjänst Ja 22 2019-04-08 

2019-10-29 KFN Ja 30 2019-03-20 

2019-10-29 KS Ja 102 2018-11-16 

2019-10-29 ÖF Ja 11 2018-11-16 

2019-10-29 MN Ja 28 2019-03-29 

2019-10-29 REV Ja 2 2019-11-11 

2019-10-29 SBN Ja 24 2019-09-11 

2019-10-29 TSN Ja 43 2019-09-18 

2019-10-30 VN Ja 5 2018-11-22 

2019-10-30 VON Ja 48 2019-06-20 

2019-10-30 Vxl-nämnd Ja 3 2019-10-17 

2019-10-30 Trofi Ja 3 2019-10-17 

2019-10-30 Trobo Ja 9 2019-10-14 

 

Dataskyddsombudens reflektioner 
Alla personuppgiftsansvariga har fyllt i och arbetat med sina registerförteckningar. 
 
Förslag till förbättring:  

 I samband med överföring av registerförteckningarna till det nya verktyget 
bör tydliga rutiner skrivas fram där frågan om ansvar för nyregistrering och 
uppdatering av behandlingar tydligt ska framgå.  
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Personuppgiftsincidenter 
Dataskyddsförordningen 
En personuppgiftsincident är enligt dataskyddsförordningens artikel 33 en 
säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. 
En incident ska anmälas till datainspektionen utan onödigt dröjsmål senast 72 
timmar efter att den personuppgiftsansvarige fått vetskap om den såvida  det inte 
är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risk för personers rättigheter och 
friheter. 
 
Den personuppgiftsansvarige ska tillse att det finns rutiner för rapportering av 
incidenter, att det finns kunskap om incidenthantering i organisationen och att 
incidenterna och åtgärderna efteråt dokumenteras. 
 
Personuppgiftsincidenter 
Under 2019 har dataskyddsombuden tagit emot 25 interna 
personuppgiftsincidentsanmälningar varav 17 stycken har anmälts till 
datainspektionen. Anmälningarna som skickats till datainspektionen kommer från 
kommunstyrelsen (3), kultur- och fritidsnämnden (1), vård- och omsorgsnämnden 
(8) samt humanistiska nämnden (5).   
 
Av de incidenter som inträffat har övervägande del rört obehörigt röjande på grund 
av den mänskliga faktorn vilket liknar den statistik Datainspektionen presenterat i 
sin rapport Anmälda personuppgiftsincidenter 20184 
 
9 stycken anmälningar har skickats in inom 72 timmar och 8 stycken  har skickats 
senare. De försenade anmälningarna beror i två fall på att den första bedömningen 
som gjordes ändrades i samband med att ny information tillkom och i de övriga 
fallen har det förflutit för lång tid mellan tidpunkten då personuppgiftsincidenten 
upptäcktes tills den anmäldes internt så att dataskyddsombuden fick kännedom om 
incidenterna. I flera av anmälningarna uppges att personer inte känt till den korta 
tidsfrist som gäller för rapportering till datainspektionen eller att de inte varit 
medvetna om att de upptäckt en personuppgiftsincident.    
 
Det finns en nedskriven rutin för personuppgiftsincidenter som finns tillgänglig för 
alla kommunens anställda på intranätet. Det finns även en e-tjänst för att 
rapportera incidenten internt till dataskyddsombuden. 
 
Information om personuppgiftsincidenter och hur dessa ska hanteras har lagts upp 
som en nyhet på intranätet under hösten och det planeras för fortsatta 
informationsinsatser kring hur enskilda medarbetare ska rapportera incidenter. 
 
Vid besöken hos elevhälsan, hälso- och sjukvårdsenheten och barn- och 
familjeenheten upplever dataskyddsambassadörerna att cheferna vet var de hittar 
information om personuppgiftsincidenter och var de kan vända sig om de har 
frågor.  
 

                                          
4 https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/anmalda-
personuppgiftsincidenter-2018.pdf 
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Dataskyddsombudens reflektioner 
Antalet anmälningar har ökat sista delen av året vilket kan tyda på en bättre 
medvetenhet hos anställda i de personuppgiftsansvarigas organisation, vilket är 
bra. Precis som Datainspektionen konstaterar i sin rapport5 ska det, mot bakgrund 
av att många incidenter beror på den mänskliga faktorn, understrykas hur viktigt 
det är med styrdokument, tekniska informationssäkerhetsåtgärder i kombination 
med löpande utbildning och andra åtgärder för att öka kunskapen och 
medvetenheten hos personalen.  
 
Förslag till förbättring:   

 Koppla rutin för personuppgiftsincidenter till rutiner för andra typer av 
incidenter t.ex. stöld/förlust av kommunens egendom, inbrott, IT-relaterade 
incidenter och administrativa avvikelser för att få en övergripande bild av 
informationssäkerhetsrelaterade händelser.  

 Ytterligare informationsinsatser tex. presentera avidentifierade incidenter för 
andra nämnder och styrelser för att dra lärdom och undvika att samma sak 
händer hos en annan personuppgiftsansvarig.  

 Löpande arbeta med att förbättra rutiner för att minska risken för mänskliga 
misstag. 

 Tillse att dataskyddsfrågor tas i beaktande i alla systems hela livscykel. 
 Implementera säker utskrift i hela organisationen. 
 Tillse att personuppgifter behandlas säkert i mobila enheter i de fall det kan 

förekomma. 
 
  

                                          
5 Anmälda personuppgiftsincidenter 2018, s 8 
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Behörighet 
Dataskyddsförordningen 
Enligt dataskyddsförordningens artikel 5 p 1f ska personuppgifterna skyddas med 
bland annat lämpliga tekniska åtgärder så att de inte blir åtkomliga för obehöriga. 
Det är den personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24:1 och 25) att genomföra 
dessa tekniska åtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att verksamhetssystem måste ha 
funktioner för behörighetsstyrning och det måste finnas rutiner för hur behörigheter 
delas ut och tas tillbaka.  
 
”En central del i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd handlar om 
behörighetsstyrning. Alla organisationer som hanterar personuppgifter behöver ha 
stabila rutiner för att säkerställa att behörigheter tilldelas korrekt, att 
behörigheterna löpande kontrolleras och följs upp samt att åtkomstkontroller 
genomförs”6.  
 
Datainspektionen har även uttryckt vikten av kryptering ”om personuppgifter lagras 
på flyttbara media som är särskilt sårbara för stöld eller förlust – till exempel usb-
minnen, bärbara datorer och mobiltelefoner – bör informationen krypteras så att 
ingen obehörig kan ta del av den”7.   
 
Behörighet 
I svaren från enkät 2 framkommer att de flesta personuppgiftsansvariga har 
kännedom om hur behörigheter ska tilldelas och tas bort vid byte av tjänst eller 
avslutande av tjänst. Det saknas dock skriftliga rutiner för det i flertalet nämnder. 
Skolverksamheten har genomfört ett arbete med att ta fram rutiner gällande 
tilldelning/avslut av behörigheter för samtliga stora verksamhetssystem hos dem.   
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
För att säkerställa att de personuppgiftsansvariga efterlever 
dataskyddsförordningen och för att också kunna påvisa det bör skriftliga rutiner tas 
fram för behörighetsstyrning. Tydligare riktlinjer kring användandet av bärbara 
datorer och mobiltelefoner skulle också bidra till att göra det enklare för anställda 
att följa förordningen.  
 
Förslag till förbättring 

 Skapa en enhetlig instruktion för tilldelning av behörigheter vid 
nyanställning/avslutande av tjänst och byte av tjänst inom kommunen och 
dess bolag. 

 Genomföra regelbundna kontroller av behörigheter och åtkomstkontroller. 
 Se över den filbaserade dokumenthanteringen. 
 Inköp av ärendehanteringssystem för att komma bort från stora mängder 

information i filbaserad dokumenthantering.   
 Säkerställ central logghantering för överskådlig åtkomstkontroll. 

 
  

                                          
6 Anmälda personuppgiftsincidenter 2018, Datainspektionen 
7 Anmälda personuppgiftsincidenter 2018, Datainspektionen 
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Registrerades rättigheter 
Dataskyddsförordningen 
De personer vars personuppgifter behandlas har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska 
få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över 
sina egna uppgifter. Den registrerades rättigheter framkommer av artikel 12-22. För 
att visa att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen bör det 
finnas upprättade rutiner för begäran av registerutdrag, radering, dataportabilitet, 
begränsning, invändning och hur den registrerade informeras om den 
personuppgiftsansvarige samlar in uppgifter.  
 
Registrerades rättigheter 
På kommunens hemsida finns information om kommunens dataskyddsombud och 
deras kontaktuppgifter. Det finns även information om den enskildes rättigheter. 
 
På Trobos hemsida finns information om hur personuppgifter behandlas i samband 
med att en person anmäler sig för att stå i kö till lägenhet. Det finns även 
information om hur personuppgifter behandlas samt kontaktuppgifter till 
dataskyddsombud.  
 
På Trofis hemsida finns information om hur personuppgifterna behandlas samt 
kontaktuppgifter till dataskyddsombud. I det anslutningsavtal som finns på 
hemsidan saknas kontaktuppgifter till dataskyddsombud alternativt en länk till 
kommunens hemsida där detta framgår.  
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
Kravet på information om de registrerades rättigheter är, på de ställen 
dataskyddsombuden granskat, uppfyllt hos alla personuppgiftsansvariga förutom 
Trofi.   
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Konsekvensbedömning 
Dataskyddsförordningen 
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med 
beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till 
en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 
personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter (artikel 35). Den 
personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet vid genomförande av en 
konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det ska finnas en rutin för hur och när 
konsekvensbedömningar ska göras.  
 
Konsekvensbedömningar  
Dataskyddsombuden har medverkat vid en konsekvensbedömning under 2019. 
Arbetet med att ta fram en mall för konsekvensbedömningar pågår och förväntas 
vara klart i början på 2020.  
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
Den logiska fortsättningen på dataskyddsarbetet efter inventering av behandlingar 
och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal blir att identifiera behandlingar med 
högre risk och genomföra konsekvensbedömningar och dokumentera dessa. Arbetet 
med konsekvensbedömningar behöver intensifieras under 2020. Vid nya 
behandlingar, framförallt vid köp av nya system eller användandet av nya 
applikationer, ska den personuppgiftsansvariga ta ställning till om en 
konsekvensbedömning behöver göras och dokumentera det.  
 
Förslag till förbättring: 

 Färdigställa mall för konsekvensbedömningar. 
 Inhämta och sprida kunskap om konsekvensbedömningar enligt 

dataskyddsförordningen.  
 Genom registerförteckningen, alternativt vid överföring av information till 

Draftit records, identifiera behandlingar som kräver att 
konsekvensbedömningar genomförs och genomföra dessa.  
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Personuppgiftsbiträdesavtal 
Dataskyddsförordningen 
När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen enligt 
dataskyddsförordningen artikel 28 regleras genom ett avtal. Den 
personuppgiftsansvarige ska endast anlita personuppgiftsbiträden som ger 
tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen.  
Det är viktigt att det finns rutiner för hur och när ett personuppgiftsbiträdesavtal 
(Pub-avtal) ska tecknas och att dessa avtal är sökbara för att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna visa att dataskyddsförordningen följs.  
 
Personuppgiftsbiträdesavtal  
Enligt enkät 2 har samhällsbyggnadsnämnden, miljönämnden, humanistiska 
nämnden (BoU), överförmyndaren, Trobo och Trofi  tecknat de avtal de har bedömt 
att de behöver. Resterande personuppgiftsansvariga saknar fortfarande ett eller 
flera påskrivna Pub-avtal.  
 
Dataskyddsombudens reflektioner 
Det saknas fortfarande flera undertecknade Pub-avtal på grund av pågående 
diskussioner om avtalsvillkor samt i vissa fall okunskap om att det ska tecknas 
avtal. Det har också varit svårt för förvaltningarna att tolka avtalsförslag från 
leverantörer som avviker från SKLs mall.  
Alla avtal har inte registrerats i ärendehanteringssystem vilket gör det svårt att 
överblicka förekomsten av avtal.  
 
Förslag till förbättring:  

 Informera om rutin för registrering av avtal. 
 Inventera förekomsten av Pub-avtal.  
 Säkerställa tillgången av avtalskompetens kring Pub-avtal. 
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Återredovisning av uppdrag avseende översyn av Trosa 
kommuns styrdokument 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av återredovisningen av 
uppdraget att se över Trosa kommuns styrdokument.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga 
styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov 
uppdateras under 2019. I samband med uppdraget har nämnderna även sett över 
styrdokument antagna av den egna nämnden.  
 
 
Ärendet 
Under hösten 2019 har samtliga kontor arbetat utifrån uppdraget att se över och 
uppdatera styrdokumenten. Det resulterade i att flera styrdokument antagna av 
nämnderna har reviderats eller upphävts av berörd nämnd.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 99 att upphäva 14 styrdokument som 
var inaktuella. Under sammanträdet antogs även ett flertal reviderade och nya 
styrdokument.  
 
En del styrdokument kommer att revideras under kommande år i enlighet med 
dokumentens giltighet, årlig plan eller i avvaktan på beslut eller riktlinjer från andra 
myndigheter.  
 
Trosa kommuns författningssamling  
Antagna styrdokument finns i Trosa kommuns författningssamling. I 
författningssamlingen finns styrdokument som är bindande föreskrifter (taxor, 
ordningsföreskrifter och reglementen) och styrdokument som inte är bindande 
(policydokument och riktlinjer). Enligt kommunallagen ska bindande föreskrifter 
publiceras på hemsidan, de finns indelade under respektive ansvarig nämnd.  
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Styrdokument i de kommunala bolagen 
De kommunala bolagen, Trosabygdens Bostäder AB och Trosa fibernät AB, kommer 
i samband med årsstämman att anta de styrdokument i författningssamlingen som 
berör dem.   
 
 
 
Johan Sandlund   Sandra Berwing 
Kommunchef   Nämndsekreterare 
 
 
Bilaga  
Trosa kommuns författningssamling 
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Kommunfullmäktige
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Fastlagd kurs för Trosa kommun Vision ID 1991-08-02, § 71, Dnr 1991/10085
Kommunfullmäktiges övergripande mål Mål KF 2015-06-17, § 47, Dnr KS 2015/89
Översiktsplan för Trosa kommun Vision/Plan KF 2015-12-02, § 124, Dnr KS 2014/19 Ny ÖP antas ht 2020

Reglementen för politiska organ
Arbetsordning för kommfullmäktige Reglemente KF 2019-04-24, § 36, Dnr KS 2019/55
Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelse och nämnder Reglemente KF 2018-11-07, § 96, Dnr KS 2018/148
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Reglemente KF 2019-03-29, § 6, Dnr KS 2019/29
Reglemente för de kommunala råden Reglemente KF 2019-04-24, § 35, Dnr KS 2019/41
Revisionsreglemente Reglemente KF 2019-11-26, § 112, Dnr KS 2019/170
Reglemente för gemensam lönenämnd Reglemente KF 2019-11-26, § 113, Dnr 2019/171
Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Reglemente KF 2016-06-15, § 56, Dnr KS 2016/51

Reglemente för gemensamma patientnämnden Reglemente KF 2002-11-13, § 86, Dnr 2002/559
Reglemente för gemensamma växelnämnden Reglemente KF 2019-06-12, § 58, Dnr KS 2019/70
Delegeringsordning för gemensamma växelnämnden Regel VXLN 2012-06-13, § 3, Dnr KS 2012/72
Arbetsformer för arvodeskommittén avseende utskick av kallelser och 
handlingar 

Regel Arvodeskommittén 2012-11-01, § 6, Dnr KS 
2012/133

Regler för utbetalning av kommunalt partistöd Regel KF 2018-11-07, § 95, Dnr KS 2018/149
Reglemente för gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Reglemente KF 2011-06-22, § 38, Dnr KS 2011/74

Reglementen för förtroendevalda/särskilt förordnade 
Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda Reglemente KF 2019-11-26, § 111, Dnr KS 2019/152
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Reglemente

KF 2014-04-23, § 54, Dnr KS 2014/76
Tillämpningsanvisningar för ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL)”

Regel
KS 2015-05-13, § 57, Dnr KS 2015/57

Regler för förtjänsttecken till förtroendevalda i Trosa kommun Regel KF 2015-06-17, § 58, Dnr KS 2015/75
Arvoden till röstmottagare vid val Reglemente VN 2014-06-16, § 39, Dnr VN 2014/14

Kommunala bolag
Bolagsordning för Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) Reglemente KF 2014-03-12, § 17, Dnr KS 2014/22
Ägardirektiv för Trobo Reglemente KF 2019-04-24, § 30, Dnr KS 2019/53
Bolagsordning för Trosa Fibernät AB (Trofi) Reglemente KF 2018-11-17, § 97, Dnr KS 2018/150
Ägardirektiv för Trofi Reglemente KF 2019-04-24, § 31, Dnr KS 2019/54



Kommunstyrelsen
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Styrmodell
Styrmodell för Trosa kommun Reglemente KF 2019-11-26, § 96, Dnr KS 2019/129

Administration
Delegeringsordning för kommunstyrelsen Regel KS 2019-02-27, § 9, Dnr KS 2019/23
Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Regel 2013-12-16, Dnr KS 2013/141
Reglemente för Trosa kommuns styrdokument Reglemente KF 2012-09-05, § 80, Dnr KS 2012/91
Arkivreglemente Reglemente KF 2001-02-07, § 10 Dnr 2000/601
Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Föreskrift KF 2018-11-28, § 150, Dnr KS 2018/170
Avgift för borgerliga vigslar Föreskrift KF 2015-06-17, § 50, Dnr KS 2015/80
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare i Trosa kommun

Föreskrift KF 2019-03-13, § 9, KS 2019/32

Ekonomi
Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Regel 2013-04-26, Dnr KS 2013/66
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (Attestreglemente) Reglemente KF 2010-06-16, § 43, Dnr KS 2010/71

Reglemente för intern kontroll Reglemente KF 2019-11-26, § 100, Dnr KS 2019/162
Riktlinjer för kravhantering Riktlinje KS 2019-04-10, § 39, Dnr KS 2019/59
Riktlinjer för användning av kommunens kontokort Regel KF 1996-04-24, § 61, Dnr 1996/28
Placeringspolicy – Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser 

Policy KF 2014-03-12, § 10, Dnr KS 2014/39

Finanspolicy för Trosa kommunkoncern Policy KF 2019-06-12, § 48, Dnr KS 2019/101

Personal
Dokumenthanteringsplan för personaladministration Regel 2011-12-01, Dnr KS 2011/160
Arbetsmiljöpolicy Policy KF 2016-09-21, § 71, Dnr KS 2016/104
Personalpolicy Policy KF 2019-11-26, § 102, Dnr KS 2019/164
Lönepolicy Policy KF 2019-11-26, § 103, Dnr KS 2019/135
Alkohol- och drogpolicy Policy KF 2019-10-23, § 77, Dnr KS 2019/137
Policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Policy KF 2019-03-13, § 7, Dnr KS 2019/30
Rehabiliteringspolicy Policy KF 2016-09-21, § 72, Dnr 2016/105 
Trosa kommuns plan för arbetsgivarens aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering

Policy KF 2019-11-26, § 104, Dnr KS 2019/172

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Trosa kommunkoncern Riktlinje KF 2019-11-26, § 101, Dnr KS 2019/163

Trafik och färdtjänst
Färdtjänsttaxa Föreskrift KF 2003-05-21, § 48, Dnr 2003/314
Trafikförsörjningsprogram Föreskrift KF 2012-06-20, § 45, Dnr 2012/70
Trafikstrategi Strategi KF 2009-04-15, § 29, Dnr KS 2008/116 Planutskottet ansvarar



Kollektivtrafikvision Vision KF 2013-06-19, § 45, Dnr KS 2013/80

Krisberedskap och räddningstjänst POSOM-plan se HN
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan KF 2012-02-29, § 7, Dnr KS 2011/171
Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner Plan KF 2014-06-18, § 80, Dnr KS 2014/116
Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism Plan KS 2016-04-06, § 30, Dnr KS 2016/40 
Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun Plan KS 2019-06-12, § 57, Dnr KS 2019/111
Säkerhetsskyddsanalys för Trosa kommun Plan KS 2019-09-04, § 95, Dnr KS 2019/125

Ekologi och folkhälsa
Energi- och klimatplan Plan KF 2018-06-13, § 50, Dnr KS 2017/108 Ekoutskottet ansvarar, Revideras 

2023 enligt plan
Energieffektiviseringsstrategi Strategi KSeko 2011-03-30, § 8, Dnr KS 2010/105 Ekoutskottet ansvarar
Riktlinjer för folkhälsoarbetet Riktlinje KF 2006-06-21, § 35, Dnr 2005/629 Ekoutskottet ansvarar, Revideras 

2020 
Riktlinjer för miljöledningssystem Riktlinje KF 2002-12-18, § 111, Dnr 1998/83 Ekoutskottet ansvarar, Revideras 

2020 
Skötselplan för Tomtaklintskogens naturreservat Plan KF 2011-11-10, § 74, Dnr KS 2011/114 Ekoutskottet ansvarar, Revideras 

ev. efter disk. med lst. 

Skötselplan för Lånestahedens naturreservat Plan KF 2015-06-17, § 63, Dnr KS 2014/207 Ekoutskottet ansvarar
Sköteselplan för Kråmö naturreservat Plan KF 2018-04-25, § 29, Dnr KS 2015/28 Ekoutskottet ansvarar
Miljöpris Riktlinje KF 2013-09-18, § 59, Dnr 2013/97 Ekoutskottet ansvarar
Riktlinjer för miljö- och folkhälsopott Riktlinje KF 2019-11-26, § 110, Dnr KS 2019/133 Ekoutskottet ansvarar
Rese- och fordonspolicy Policy KF 2016-10-26, § 89, Dnr KS 2016/27 Ekoutskottet ansvarar, revideras 

2020-2021 
Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Regel 2014-10-21, Dnr KS 2014/170 Ekoutskottet ansvarar
Miljöpolicy Policy KF 1994-01-12

IT och kommunikation
IT-policy Policy KF 2006-02-15, § 11, Dnr 2006/24
IT-strategi Strategi KS 2006-11-08, § 77, Dnr 2006/670
Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinje KS 2008-04-02, § 31, Dnr KS 2008/42
Kommunikationspolicy Policy KF 2007-11-28, § 113, Dnr KS 2007/174
Kommunikationsstrategi Strategi KF 2007-11-28, § 113, Dnr KS 2007/174
Riktlinjer vid externt användande av Trosa kommunvapen Riktlinje KS 2002-06-05, § 63, Dnr 2002/371
Vägledning för sociala medier Riktlinje KS 2011-02-16, § 10, Dnr KS 2011/22
E-postpolicy Policy KS 2001-06-05, § 76, Dnr 2001/200
Bredbandsstrategi för Trosa kommun Strategi KF 2019-11-26, § 105, Dnr KS 2019/165
Reglemente för flaggning i Trosa kommun Reglemente KF 2017-06-14, § 54, Dnr KS 2017/92
Digitaliseringsstrategi för Trosa kommun Strategi KF 2017-10-25, § 85, Dnr KS 2017/119

Näringsliv och turism
Näringslivsplan Plan KS 2019-04-10, § 35, Dnr KS 2019/51



Avgifter Trosa Turistcenter Föreskrift KF 2019-11-26 § 97, Dnr KS 2019/161

Sponsring och representation
Policy för sponsring Policy KF 2001-03-21, § 24, Dnr 2001/84
Representationspolicy Policy KF 2007-11-28, § 114, Dnr KS 2007/177

Hantering av personuppgifter
Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter i Trosa kommun Policy/Riktlinje KF 2018-04-25, § 36, Dnr KS 2018/65
Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter Reglemente KF 2018-06-13, § 58, Dnr KS 2018/66

Nationella minoriteter
Mål och riktlinjer för nationella minoriter och minoritetsspråk Mål och riktlinje KS 2019-11-13, § 125, Dnr KS 2019/159



Teknik- och servicenämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden Regel TSN 2019-03-14, § 23, Dnr TSN 2019/18
Allmänna bestämmelser för allmän VA-anläggning (ABVA) Föreskrift KF 2018-03-14, § 8, Dnr KS 2018/36
Villkor för delbetalning av anslutningsavgift vid VA-anslutning Regel KF 2015-09-23, § 80, Dnr KS 2015/119
Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Föreskrift KF 2017-11-29, § 104, Dnr KS 2017/157
Renhållningstaxa Föreskrift KF 2018-06-13, § 52, Dnr KS 2018/101
Uttag av felparkeringsavgift Föreskrift KF 2017-04-19, § 34, Dnr KS 2017/53
Vatten- och avloppstaxa Föreskrift KF 2019-06-12, § 51, Dnr KS 2019/104 Uppräknad enligt § 22 2019-12-

13, Dnr TSN 2019/88
Avfallsplan och renhållningsföreskrifter Plan/Föreskrift KF 2010-11-10, § 88, Dnr KS 2010/109,
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Trosa kommun Föreskrift KF 2019-06-12, § 54, Dnr KS 2019/107
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun Föreskrift KF 2019-06-12, § 55, Dnr KS 2019/108
VA-policy Policy KF 2016-06-15, § 49, Dnr KS 2016/75 KS/ekoutskottet även ansvarig 

för policyn, Revideras 2021 
enligt plan 

Måltidspolicy Policy KF 2017-03-15, § 8, Dnr KS 2017/25
Parkplan Plan TSN 2013-05-08, § 38, Dnr TSN 2013/11
Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Regel 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62
Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Regel 2015-03-09, Dnr TSN 2015/15
Regler för enskilda vägbidrag Föreskrift TSN 2015-08-27, § 56 Dnr TSN 2015/49
Taxa och regler för användning av kommunskyttar i Trosa kommun Föreskrift KF 2015-09-23, § 79, Dnr KS 2015/87
Internhyresmodell Regel KS 2017-11-15, § 130
Inköpspolicy  Policy KF 2019-10-23, § 76 Dnr KS 2019/142
Skogsbruksplan 2017-2026 för Trosa kommun Plan TSN 2019-12-05, § 69, Dnr TSN 2019/73



Humanistiska nämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Flykting- och invandrarverksamhet
Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Regel 2015-12-01, Dnr HN 2015/81

Barnomsorg och utbildning
Delegeringsordning för humanistiska nämnden, verksamhetsområde Barnomso   Regel HN 2019-03-12, § 36, Dnr HN 2019/15
Avgift för särskild prövning inom skolväsendet Föreskrift 1998-12-16, § 131, Dnr 1998/478
Regler för barnomsorg i Trosa kommun Föreskrift HN 2017-11-28, § 103, Dnr HN 2017/89 Vissa av besluten gäller också 

taxor inom området
Barnomsorgsavgifter i Trosa kommun Föreskrift KF 2018-03-14, § 5, Dnr KS 2018/34
Riktlinjer för ersättning vid utlandsstudier under pågående grundskole- och 
gymnasieutbildning

Riktlinje KF 2019-03-13, § 8, Dnr KS 2019/31

Skolskjutsreglemente Föreskrift KF 2018-03-14, § 6, Dnr KS 2018/35
Rutin för anmälan gällande kränkande behandling Riktlinje HN 2019-10-01, § 76, Dnr HN 2019/57
Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Riktlinje HN 2015-01-27, § 13, Dnr HN 2015/11
Rekryteringsstrategi för förskola, skola och skolbarnomsorg Riktlinje HN 2015-06-09, § 55, Dnr HN 2015/49
Dokumenthanteringsplan för Barnomsorg och utbildning Regel 2015-03-27, Dnr HN 2015/31
Plan för hälsosam förskola Handlingsplan HN 2015-10-06, § 79, Dnr HN 2015/38
Barn- och elevhälsoplan Plan HN 2019-11-19, § 91, Dnr HN 2019/69 Revideras mars 2020
Riktlinjer för tillsyn av enskilt driven förskola och barnomsorg Riktlinje HN 2016-10-04, Dnr HN 2016/53
Rutiner för tillsyn av fristående förskola och pedagogisk verksamhet Rutin HN 2016-10-04, Dnr HN 2016/53
Handlingsplan för närvaro Handlingsplan HN 2018-11-27 § 96, Dnr HN 2018/82
Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar i Trosa kommun 2018-2020 Handlingsplan HN 2019-05-09, § 49, Dnr HN 2019/34

Riktlinjer för elevresor och inackorderingsstöd avseende elever i 
gymnasieskolan

Riktlinje HN 2018-10-09, § 84, HN 2018/69

Riktlinjer för antagning till förskoleklass Riktlinje HN 2019-06-04, § 63, Dnr HN 2019/43

Individ- och familjeomsorg
Delegeringsordning för humanistiska nämnden, verksamhetsområde Individ- 
och familjeomsorgen

Regel HN 2019-11-19, § 88, Dnr HN 2019/64

Avgift för familjerådgivning Föreskrift KF 2019-11-26, § 108, Dnr KS 2019/168
Arvodesnivå till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande 
barn

Föreskrift KF 2014-04-23, § 53, Dnr KS 2014/69

Dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorgen Regel 2015-12-01, Dnr HN 2015/32
Handlingsplan för suicidprevention Plan KS 2017-04-05, § 35, Dnr KS 2017/45 Revideras mars 2020
Handlingsplan våld i nära relationer Plan KS 2017-05-31, § 68, Dnr KS 2017/90 Revideras våren 2020
Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Trosa kommun Riktlinje HN 2018-01-23, § 7, Dnr HN 2017/82
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för 
Trosa kommun

Plan KF 2019-04-24, § 34, Dnr KS 2019/64

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa 
kommun, POSOM

Plan KF 2019-11-26, § 107, Dnr KS 2019/167



Ledningssystem för kvalitetsarbete Plan HN 2019-11-19, § 86, Dnr HN 2019/62
Riktlinjer för familjehemsvården Riktlinje HN 2019-11-19, § 87, Dnr HN 2019/63
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinje KF 2016-10-26, § 87, Dnr KS 2016/116
Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden Lex Sarah enligt SoL 
och LSS

Riktlinje HN 2019-06-04, § 59, Dnr HN 2019/42



Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Regel KFN 2019-03-14, § 28, Dnr KFN 2019/8
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Regel KFN 2013-10-17, Dnr KFN 2013/71
Regler för föreningsbidrag Föreskrift KF 2019-11-26, § 106, Dnr KS 2019/166
Taxor för båtplats samt köavgift för båtplats Föreskrift KF 2015-06-17, § 47, Dnr KS 2015/89
Bidragsregler för studieförbund Föreskrift KF 2018-04-25, § 32, Dnr KS 2018/63
Enprocentregel för konstnärlig utsmyckning Föreskrift KF2005-10-12, § 52, Dnr 2005/464
Avgifter på biblioteken Föreskrift KF 2015-06-17, § 47, Dnr KS 2015/89 Revideras inför 2021
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler Föreskrift KF 2019-11-26, § 97, Dnr KS 2019/161
Taxa för kommunala kulturskolan Föreskrift KF 2015-12-02, § 121, Dnr KS2015/134
Biblioteksplan Plan KF 2014-11-05, § 127, Dnr KS 2014/167 Revideras 2020
Riktlinjer för kultur- och idrottspriset Riktlinjer KF 2019-10-23, § 78, Dnr KS 2019/143



Vård- och omsorgsnämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Regel VON 2019-06-19, § 46, Dnr VON 2019/27
Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgskontoret Regel 2012-09-19, Dnr VON 2012/29
Hjälpmedelsavgifter till funktionshindrade Föreskrift KF 2003-02-19, § 11, Dnr 2002/816
Pengbaserat resursfördelningssystem inom äldreomsorgen Reglemente KF 2014-06-18, § 71, Dnr KS 2014/112
Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Föreskrift KF 2012-11-07, § 81, Dnr 2012/42
Samverkansriktlinjer för individuell planering och samordning av re-
/habilitering i Sörmland

Riktlinjer Augusti 2013, Dnr VON 2013/22

Lokal handlingsplan för demensomvårdnad i Trosa kommun Plan VON 2014-05-06 § 18, Dnr VON 2014/15
Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Föreskrift KF 2019-11-26, § 97, Dnr KS 2019/161
Riktlinje för när läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska 
kontaktas

Riktlinje VON 2019-05-02, § 34, Dnr VON 2019/16

Riktlinje för läkemedelshantering i vård och omsorg Riktlinje VON 2019-12-04, § 68, Dnr VON 2019/41
Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvård och anmälan av 
vårdskada enligt Lex Maria

Riktlinje VON 2019-12-04, § 66, Dnr VON 2019/138

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder Riktlinje VON 2019-12-04, § 67, Dnr VON 2019/39
Riktlinje för medicintekniska produkter Riktlinje VON 2019-12-04, § 70, Dnr VON 2019/42
Vård- och omsorgsnämndens värdegrund Riktlinje VON 2015-12-08 § 50, Dnr VON 2015/31
Riktlinje för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Riktlinje VON 2019-05-02 § 36, Dnr VON 2019/24
Riktlinje för dokumentation i kommunens hälso- och sjukvård Riktlinje VON 2016-05-03 § 22, Dnr VON 2016/15
Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för 
vuxna

Riktlinje VON 2019-12-04, § 71, Dnr VON 2019/48

Riktlinje för palliativ vård vid livets slut Riktlinje VON 2019-12-04, § 69, Dnr VON 2019/40
Boendeplan Vård- och omsorgsnämnden 2018-2022 Plan VON 2018-12-03 § 54, Dnr VON 2018/39
Riktlinje för avvikelser och missförhållanden Lex Sarah Riktlinje VON 2019-05-02 § 35, Dnr VON 2019/23



Miljönämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för miljönämnden Regel MN 2020-01-20, § 2, Dnr MN 2020/3
Dokumenthanteringsplan för miljökontoret Regel 2014-09-25, Dnr MN 2014/17
Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag Riktlinjer KF 2012-06-20, § 48, Dnr KS 2012/79 Uppdateras 2020
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa 
kommun.

Föreskrift KF 2019-06-12, § 50, Dnr KS 2019/103

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun Föreskrift KF 2014-06-18, § 81, Dnr KS 2014/66
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer Föreskrift KF 2019-06-12, § 49, Dnr KS 2019/102
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen Föreskrift KF 2019-11-26, § 109, Dnr KS 2019/169
Taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och stålskyddslagen Föreskrift KF 2019-11-26, § 109, Dnr KS 2019/169



Samhällsbyggnadsnämnden
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Regel SBN 2019-01-29, § 5, Dnr SBN 2019/6 Revideras våren 2020
Regler och riktlinjer om sotning, sotningsfrister och avgifter Riktlinjer/Föreskrift KF 2013-06-19, § 38, Dnr KS 2013/89
Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området Föreskrift KF 2012-12-05, § 97, Dnr KS 2012/129
Taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter – Planering, 
byggande och strandskydd

Föreskrift KF 2018-06-13, § 53, Dnr KS 2018/111

Taxa för tillsyn och tillståndshantering rörande enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor samt lagen om skydd mot olyckor

Föreskrift KF 2010-11-10, § 85, Dnr KS 2010/117

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för perioden 2016-
2020

Strategi KF 2015-12-02, § 125, Dnr KS 2015/137 Revideras 2020

Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadskontoret Regel 2017-06-07, Dnr SBN 2016/9
Bostadsförsörjningsprogram Föreskrift KF 2016-06-15, § 48, Dnr KS 2016/71
Taxa för sotning Föreskrift KF 2005-03-13, § 4, Dnr 2004/858 Taxan justeras i enlighet med 

gällande sotningsindex



Överförmyndaren
Dokumentnamn Dokumenttyp Antagen Kommentar
Delegeringsordning för överförmyndaren Regel Överförmyndaren 2019-01-24, Dnr KS 2019/16
Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten Regel Överförmyndaren 2013-09-11, Dnr KS 2013/108
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Handlingsplan våld i nära relation 
 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen Våld i nära relation.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Syftet med handlingsplanen är att anställda inom nämnders verksamhetsområde 
ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. 
Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och särskilt 
uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld samt 
säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning ska 
förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. Arbetet 
ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanens skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
 
Handlingsplanen våld i nära relation ersätter tidigare beslutad handlingsplan KS 
2017/90. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2019-10-03 
– Förslag till handlingsplan våld i nära relation  
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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Datum 
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Handlingsplan våld i nära relation 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen Våld i nära relation.  
 
Ärendet 
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att anställda inom nämnders 
verksamhetsområde ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och 
särskilt uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld 
samt säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning 
ska förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. 
Arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanens skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
 
Handlingsplanen våld i nära relation ersätter tidigare beslutad handlingsplan KS 
2017/90. 
 
 
Graham Owen    Ola Nordqvist 
Socialchef     Verksamhetsutvecklare 
 
Bilaga 
Förslag till handlingsplan våld i nära relation  
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1. Inledning  

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Våld i nära relation är alltså inte enbart ett könsbaserat fenomen där män utsätter 
kvinnor, även om forskning och statistik visar att det är den vanligast 
förekommande typen av våld. Begreppet nära relation inkluderar också att en man 
blir utsatt av en kvinna, våld i relationer mellan två personer med samma kön samt 
våld mellan familjemedlemmar eller andra närstående. Det inkluderar även 
hedersrelaterat våld och förtryck. För detta område finns dock en särskild 
handlingsplan framtagen. 
 
Handlingsplanen har upprättats i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd gällande våld i nära relationer och Socialstyrelsens handbok Våld 
handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Den tar också stöd i regeringens skrivelse ”Makt, mål och myndighet – 
en feministisk politik för en jämställd framtid och Nationell strategi mot mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (SOU 2015:55).  
 
Handlingsplanen syftar också till att främja arbetet med artikel 22 som berör 
könsrelaterat våld i ”Den Europeiska Deklarationen för Jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå”. Med anledning av förändrad lagstiftning och 
andra viktiga omständigheter kan handlingsplanen komma att revideras av 
nämnden. Med anledning av förändrad lagstiftning och andra viktiga om-
ständigheter kan handlingsplanen komma att revideras av nämnden.  
 

2.Syfte 

Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att anställda inom nämndens 
verksamhetsområde ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och 
särskilt uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld 
samt säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning 
ska förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. 
Arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanen skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
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nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
 

3. Vision och övergripande mål  

Det övergripande målet är att våld i nära relation ska upphöra i Trosa kommun. 
Våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet. 
Genom samverkan och samarbete mellan myndigheter och organisationer ska 
arbetet utvecklas och resurserna användas optimalt. Kunskaps- och 
kompetensnivån ska vara hög och anpassad till verksamheternas inriktning och 
innehåll. Detta gäller alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden. 
 
3.1 Målgrupp 
Med utgångspunkt i det som nämnts tidigare att det inte bara är kvinnor som 
utsätts för våld i nära relation, så har Humanistiska nämnden i Trosa Kommun valt 
att utvidga målgruppen och att handlingsplanen därmed omfattar följande 
personer: 
 

• alla vuxna personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation 
• barn som varit utsatta, utsätts för våld eller upplevt våld 
• personer som utövar våld i nära relationer och som behöver råd och hjälp 

för att ta ansvar för sitt handlande och därigenom upphöra med våldet. 
 

4. Våld i nära relation 

Begreppet våld och övergrepp mot närstående kan enligt Socialstyrelsen indelas i 
fem huvudgrupper. I regel förekommer en kombination av dessa former av 
övergrepp:  
 
Fysiska övergrepp – Slag, nyp, knuffar, sparkar och fastbindning. Uppsåtlig 
kroppsskada som grov misshandel samt misshandel som leder till döden. 
Psykiska övergrepp – Direkta eller indirekta hot, trakasserier, förnedring, 
utskällningar, att en vägrar tala med den utsatte, inlåsning och social isolering, 
övergivande och svek. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den 
psykiska utsattheten. 
Ekonomiska och materiella övergrepp – Stölder av pengar och värdesaker, 
personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt, utpressning, 
förskingring och att en felaktigt utger sig för att företräda den utsatta. 
Sexuella övergrepp– Våldtäkt, påtvingade sexuella handlingar, sexuella 
trakasserier och sexuella handlingar som den utsatta inte vågar säga nej till.  
Försummelse och vanvård – Människor som är beroende av andra personer för 
vård och omsorg i vardagen, exempelvis äldre och funktionshindrade personer som 
kan utsättas för vanvård eller försummelse. Det kan vara undanhållande av 
medicin, att inte få tillräckligt näringsriktig kost, inte få hjälp med att sköta sin 
hygien eller att sakna tillgång till telefon. 
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4.1 Mäns våld mot kvinnor 
Våld i nära relation kan drabba vem som helst. Kvinnor är dock kraftigt 
överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Detta våld handlar om makt 
och kontroll och är i grunden ett jämställdhetsproblem.   
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot 
mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Våldet ger allvarliga 
hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska konsekvenser, såväl för individen 
som för samhället. Våld och andra övergrepp mot kvinnor och barn är idag enligt 
regeringen den mest akuta jämställdhetsfrågan.  
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 anger att alla 
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta är en grundläggande 
värdering i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 
våld. Alla former av våld mot kvinnor är en form av könsrelaterad diskriminering, 
ett hinder för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Alla ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet enligt Förenta nationerna, FN. År 1993 
antog FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 
Deklarationen innebär att våld mot kvinnor inte är en privat angelägenhet. Våld 
mot kvinnor är enligt deklarationens första artikel ”varje könsbetingad 
våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell 
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat”.  
 
Regeringen har ställt upp sex jämställdhetspolitiska mål. Det sjätte målet anger att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen har även tagit fram En nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är tioårig 
och trädde i kraft 1 januari 2017.  
 
4.2 Barn som upplevt våld 
Numera används begreppet barn som upplevt våld, istället för som tidigare barn 
som bevittnat våld. Detta grundar sig i att barn som lever i familjer där det 
förekommer våld inte enbart är passiva vittnen utan påverkas av våldet, att se en 
anknytningsperson bli utsatt för våld upplevs ofta värre för barn än när våldet 
riktas direkt mot dem. 
 
Barn som lever med våld i hemmet löper en stor risk för att drabbas av olika former 
av psykisk ohälsa som till exempel depressioner, aggressivitet, anknytnings-
svårigheter, PTSD eller andra allvarliga tillstånd. Barn som far illa har en lagstadgad 
rätt att erhålla samhällets skydd och stöd. Samhället har en uppgift att 
uppmärksamma barn som lever under svåra omständigheter eller riskerar att fara 
illa. Barnens situation får inte glömmas när de upplevt våld. Barnens behov av 
skydd och stöd ska bedömas för att de ska kunna erbjudas hjälp både i den akuta 
situationen och på längre sikt. Barn som upplevt våld ska ses som brottsoffer enligt 
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Socialtjänstlagen 5 kap 11 § och har sedan 2006 rätt att ansöka om 
brottsskadeersättning. 
 
4.3 Kvinnors våld mot män 
Män är sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män 
oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer. Studien ”Våld och hälsa” 
från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång 
efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en 
pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av 
männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en 
nuvarande eller tidigare partner. Studien visar också att cirka sju procent av 
kvinnorna och en procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell 
eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder. 
 
Tabu och rädsla för att inte bli trodd gör att många våldsutsatta män inte anmäler 
det våld de utsatts för. Enligt Brottsförebyggande rådet har män som blivit utsatta 
för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för rättsväsendet, både jämfört 
med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan 
typ av våld. Våldsutsatta män känner sig också oftare sämre bemötta av polis än 
vad kvinnor gör. 
 
4.4 Våld i samkönade relationer 
Våld i samkönade relationer utövas på samma sätt som inom heterosexuella 
parrelationer. Det är svårt att säga något om prevalensen gällande våld i 
samkönade relationer då forskningen är begränsad och de studier som finns har 
stora variationer i sina resultat. Dessutom riskerar samhällets heteronorm att 
påverka vår syn på våld i samkönade relationer så till vida att vi inte tolkar det som 
våld i nära relation utan snarare våld mellan vänner, om våldet alls blir synliggjort.  
 
Heteronormen gör även att de som lever i samkönade relationer ofta upplever att 
de stödinsatser som samhället erbjuder inte är riktade till dem. HBTQ-personer som 
lever i en hederskontext löper även en stor risk att utsättas för våld på grund av sin 
sexualitet eller könsidentitet. Sedan 2007 ingår våld i samkönade relationer i 
regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 
 
4.5 Våldsutövare 
Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och 
motverka våld. Målet är att få våldet att upphöra.  
 
Nämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en 
familj. Att socialtjänsten bör kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot 
närstående framgår bland annat av Socialstyrelsens allmänna råd och handboken 
Våld. Insatserna bör syfta till att våldet upphör, att utövaren av våld tar ansvar för 
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sina handlingar och att situationen förbättras för den som utsatts för våldet och 
eventuella barn som upplevt våldet.  
 
Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs och socialtjänsten bör 
därför kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot närstående.  
Samtidigt finns det ingen lagstadgad skyldighet för socialtjänsten att erbjuda 
insatser för våldsutövare. Detta har inneburit att skillnaderna är stora mellan 
kommunerna. 
 

5. Ansvar och samverkan 

5.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunens ansvar omfattar även 
människor som är eller har varit utsatta för brott. I Socialtjänstlagen står det: ”Till 
socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också 
särskilt beakta att barn som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. (5 kap 
11 § SoL). 
 
Samverkan är nödvändig för att ge samtliga inblandade parter optimalt stöd vid 
förekomst av våld i nära relation. Anmälningar och ansökningar rörande oro för ett 
barn eller misstanke om att ett barn far illa handläggs av Barn- och familjeenheten. 
Den första informationen kring ett våldsärende kan dock dyka upp hos 
handläggarna på Ekonomi- och vuxenenheten och de ansvarar då för att koppla in 
Barn- och familjeenheten i de fall där det finns barn med i bilden. På samma vis 
ansvarar Barn- och familjeenheten för att koppla in Ekonomi- och vuxenenheten 
när det kommer in uppgifter om att ett barn riskerar att fara illa. 
 
Samverkan som rör våld i nära relation är särskilt viktig för att säkerställa att 
barnperspektivet, helhetsperspektivet och ett gott bemötande tillvaratas. Detta 
skapar även rättssäkerhet för den enskilde individen. 
  
För att kunna ge den enskilde så bra stöd som möjligt krävs det att personalen på 
de olika interna enheterna har kännedom och kunskap om varandras uppdrag, 
kompetens och mandat. Det krävs också att samtlig personal har god kännedom 
om handlingsplanens innehåll och är väl insatta i de rutiner som finns gällande våld 
i nära relation. 
 
Barn från fyra år som upplevt våld och där detta upphört erbjuds Trappansamtal för 
att kunna bearbeta våldet eller det upplevda våldet. 
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Skola och förskola har en viktig roll i att upptäcka barn inom verksamheterna som 
kan utsättas, har utsatts eller upplevt våld inom barnets nätverk. Skolan har i 
dessa fall en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten och kan 
därigenom förebygga fortsatt våld. Skolan och förskolans ansvar berörs mer under 
avsnitt 7 och 8. 
 
5.2 Region Sörmlands ansvar 
Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våld i nära relation. 
Hela sjukvården kan komma i kontakt med personer som utsatts för våld, 
exempelvis akutvården, kvinnokliniken, psykiatrin, folktandvården barnmorske-
mottagningen och familjeläkarmottagningarna. Sjukvårdens personal har ansvar för 
att känna igen, förstå våldet samt informera om möjligheten till stöd hos 
socialtjänsten. 
  
Regionen har program för sjukvårdens arbete med personer utsatta för våld i nära 
relation. Regionen har även ett handlingsprogram till stöd vid misstanke om barn 
som far illa. Gemensamt för dessa är att öka kunskapen och förbättra beredskapen 
kring kvinnor och barn som utsätts för våld. Regionen kan vara behjälpliga med att 
dokumentera skador hos våldsutsatta. Personal har även ett ansvar att ställa frågan 
om våldsutsatthet i anamnesen samt anmäla oro för barn enligt 14 kap 1 § SoL. 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har lanserat en webbplats till 
stöd för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer. 
Tandvården kan göra en insats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn genom 
att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Därför är 
det viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till 
patienterna och hanterar svaret.  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer omfattar även tandvården samt att den 
nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck tar upp tandvården som en viktig instans för upptäckt av våld i hemmet. 
Detta gäller både Regionens tandvård såväl som den privata. 
 
5.3 Polisens ansvar 
Många brott, allt från ofredande till mord, kan vara aktuella. Även upprepade brott 
av olika karaktär riktade mot en kvinna i nära relation kan samlas ihop under 
rubriceringen grov kvinnofridskränkning. Polisanmälan kan göras av den 
våldsutsatta själv, men även av andra, som polis, grannar, anhöriga eller vänner. 
När ett våldsbrott anmäls görs en polisutredning, en så kallad förundersökning. 
Polisen rapporterar samtliga våldsbrott till socialnämnden då barn finns med i bilden 
enligt 14 kap 1 § SoL. Polisen ska även informera om möjligheten till stöd för både 
våldsutsatta och våldsutövare som erbjuds inom socialtjänstens verksamhets-
områden.  
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5.4 Åklagarmyndighetens ansvar 
Åklagarens ansvar inbegriper att leda polisens brottsutredning, fatta beslut om åtal 
ska väckas samt att föra talan i domstol. Åklagaren har även ett ansvar att 
förmedla information gällande utredning samt varför utredning läggs ned samt om 
möjliga skadeståndsanspråk. Åklagarmyndigheten fattar även beslut om 
kontaktförbud. Våldsbrott i nära relation faller under allmänt åtal.   
 
5.5 Lokal samverkansgrupp 
En lokal samverkansgrupp för att motverka relationsvåld och hedersrelaterat våld 
och förtryck kopplad till kommunerna i Nyköping, Trosa, Gnesta och Oxelösund 
träffas fyra gånger per år. I samverkansgruppen ingår socialtjänsten i de olika 
kommunerna, åklagare, polis, frivård och Region Sörmland. Syftet med gruppen är 
att informera varandra om läget i de olika organisationerna gällande ovanstående 
frågor, skapa nya kontaktytor samt stödja varandra i att ta fram riktlinjer och 
rutiner. 

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att före-
bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Deras roll är att 
stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den na-
tionella strategin. Länsstyrelsen i Södermanland arbetar framförallt med att stödja 
och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med 
kunskap och metoder. De fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den 
kommunala nivån till den nationella nivån. Länsstyrelsen genomför även kommun-
besök, leder länssamverkan, håller i olika nätverk och erbjuder kompetensstöd 

6. Särskilt utsatta grupper  

6.1 Äldre 
Äldre personer betraktas i många sammanhang som en homogen grupp där åldern 
är den utmärkande egenskapen. I stället behöver de ses som individer med olika 
förutsättningar, erfarenheter och behov. Både äldre kvinnor och män kan utsättas 
för våld i nära relationer av närstående, av anställda i vård och omsorg, av grannar 
i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. 
 
Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld, och föreställningar om 
att äldre personer inte har sexuella relationer riskerar att leda till att sexuella 
övergrepp inte uppmärksammas. Äldre kvinnor kan också leva i en parrelation där 
våldet har förekommit under många år. Detta gör gruppen äldre kvinnor särskilt 
sårbara. Detta då de kanske levt många år i en destruktiv relation och att då 
plötsligt börja prata om detta kan vara svårt. 
Hög ålder innebär ofta ett ökat beroende av omgivningen, både av närstående och 
av personal. Det är en riskfaktor för att utsättas för våld och innebär också en risk 
för att våldet upprepas. Beroendet gör det särskilt svårt att ta sig ur en destruktiv 
relation. Ansträngda vårdrelationer är ytterligare en riskfaktor för våld och 
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övergrepp. Personer med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för 
vanvård av personal och anhörigvårdare. Detta våld kan även yttra sig i 
försummelse som bristande hjälp med hygien och att nekas mat och medicin. Det 
ekonomiska perspektivet måste också väga in då äldre kvinnor ofta ha en lägre 
pension, vilket kan innebära att kvinnan är ekonomiskt beroende av sin man vilket 
kan göra det svårare att lämna honom. 
 
6.2 Funktionsnedsättning 
Kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för våld och övergrepp i minst lika stor 
utsträckning som kvinnor generellt. Specifikt för kvinnor med 
funktionsnedsättningar är att de ofta är i beroendeställning till personerna som 
utövar våld och kränkningar mot dem, vilket ökar deras utsatthet.  
 
Kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld lika mycket eller mer än andra 
kvinnor enligt Myndigheten för delaktighet, MFD. Uppgifterna kan ses som en 
sammanfattning av kunskapsläget då det inte alltid är möjligt att visa på statistiskt 
pålitliga skillnader mellan kvinnor med respektive utan funktionsnedsättning. 
Många personer med funktionsnedsättning har en svagare ekonomisk ställning eller 
lägre utbildningsnivå och en livssituation som i stort skiljer sig från normen. Dessa 
kan ses som några faktorer som bidrar till att de riskerar att utsättas för våld risk 
för att utsättas för våld. Många som har en funktionsnedsättning är beroende av 
andra i sitt dagliga liv. Det kan handla om omvårdnad, stöd och service utförd av 
anhöriga, personliga assistenter eller annan personal. Det kan också handla om 
tjänster som utförs av andra, till exempel färdtjänst. Beroendet av andra kan vara 
en förklaring till utsattheten för våld, och det kan även innebära en risk för 
upprepat våld. 
 
6.3 Utlandsfödda  
Flera svenska forskningsstudier har visat att kvinnor med utländsk bakgrund 
utsätts för våld i större utsträckning än kvinnor som har en eller två föräldrar födda 
i Sverige. Det kan bero på att de utlandsfödda kvinnorna oftare har lägre 
utbildning, befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och är socialt isolerade. 
Språksvårigheter, dålig kännedom om det svenska samhället och vilka rättigheter 
kvinnor har här, starkt beroende av våldsutövaren och begränsat socialt nätverk är 
andra faktorer som gör att kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta 
och sårbara. 
 
Det är samtidigt viktigt att påpeka att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
är en heterogen grupp med olika sociala bakgrunder och förutsättningar. Många av 
sina erfarenheter delar de med våldsutsatta kvinnor i allmänhet medan andra 
aspekter av utsattheten är specifikt kopplade till deras bakgrund. 
 
6.4 Missbruk och beroende 
Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som  
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ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra 
våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. Våldet ses ofta som en konsekvens av 
missbruket vilket gör att våldsutsattheten inte uppmärksammas eller kanske 
negligeras av samhället. 
 
Kvinnor som har problem med missbruk utsätts för både fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld, och våldet kan vara mycket grovt. Förövaren är ofta en partner eller 
före detta partner. Förövaren kan också vara en bekant eller yrkesutövare som 
kvinnorna möter, till exempel poliser, väktare eller behandlingspersonal. 
Kvinnorna söker ofta vård först när de fått allvarliga skador och kvinnorna kan 
också vara svåra att motivera till varaktiga kontakter med socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. 
 
Många kvinnor i missbruk har omfattande problem som gör att de behöver både 
stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och missbruk kan dessa 
kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara arbetslösa, ha ekonomiska 
problem och kanske vara hemlösa. I vissa fall kan de ha erfarenhet av kriminalitet 
och av att sälja sex. 
 
Flera forskningsstudier har visat att övergrepp i barndomen är vanligare bland 
kvinnor i missbruk än bland övriga kvinnor. Det är också vanligt att kvinnor som har 
kontakt med psykiatrin har varit utsatta för olika former av fysiska övergrepp både 
som barn och vuxna. Det gäller inte minst kvinnor med psykisk ohälsa i form av 
missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, depression, självmordsbenägenhet 
och psykossjukdomar. 
 

7. Förebyggande arbete  

Om hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda vård, stöd och 
hjälp till den som är utsatt för våld behöver utsattheten upptäckas. Personer som är 
utsatta för våld är överrepresenterade i psykiatrin och missbruks- och 
beroendevården. Men utsatthet för våld finns överallt i samhället och därför är det 
viktigt att vara uppmärksam på signaler och tecken på sådan utsatthet, och att 
våga fråga.  
 
En förutsättning för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda 
vård, stöd och hjälp till den som är utsatt för våld är att denna utsatthet upptäcks. 
Att våga fråga är en grundläggande förutsättning för att kunna identifiera och 
hjälpa en person som befinner sig i en svår situation. Det handlar om att lyssna och 
kunna ta emot den våldsutsattas berättelse. Genom att fråga signalerar 
verksamheten också att det inte är acceptabelt med våld i en nära relation. 
 
Personer som är utsatta för våld kan söka hjälp hos socialtjänsten till exempel med 
en ansökan om ekonomiskt bistånd eller andra stödinsatser utan att berätta om 
våldet de blir utsatta för. En förklaring till att den som är utsatt för våld inte 
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berättar om sin situation kan vara känslor av skuld och skam och en rädsla för att 
inte bli trodd. Våldsutsatta kan även vända sig till hälso- och sjukvården . Där kan 
de söka hjälp för olika fysiska och psykiska symtom som huvudvärk, ont i magen 
eller stress som kan ha orsakats av våldet. Men de berättar oftast inte om våldet 
eftersom de inte alltid sätter sina besvär i samband med att de är eller har varit 
utsatta för våld. 
 
Barn kan också ha svårt att berätta. De talar sällan själva om att de utsätts för våld 
eller upplevt våld. En enkätundersökning bland elever i årskurs nio visade att 
endast tolv procent av de barn som blivit slagna hemma hade vänt sig till 
socialtjänsten, skolan, polisen eller någon annan verksamhet. 
 
När yrkesverksamma i hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ställa frågor 
om våld är det betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågorna ställs. 
Enligt världshälsoorganisationen WHO är några viktiga förutsättningar för att en 
verksamhet ska kunna ställa frågor om våld att 

• verksamheten har en rutin för hur frågeproceduren går till 
• personalen har utbildning i hur man frågar om våld 
• personalen ställer frågan i en för patienten/klienten trygg miljö 
• personalen inger förtroende 
• verksamheten har rutiner för vart patienten/klienten kan hänvisas inom 

verksamheten eller till annan verksamhet. 

För barn som far illa kan skolan och förskolan göra stor skillnad. Skolrelaterade 
problem och social utsatthet hänger ofta samman och kan förstärka varandra. 
Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn 
och därför är det extra viktigt att de här barnen får en chans att lyckas i skolan och 
att skolan är en trygg plats för dem. En del barn kan uppfatta att de visar att de 
mår dåligt men att ingen ser. För en vuxen i skolan och förskolan kan det vara svårt 
att upptäcka att ett barn far illa. En del barn tystnar och drar sig undan, berättar 
inte och de kan ha en välfungerande skolsituation sett utifrån. Barn som utsätts för 
hot eller våld kan ha skador och blåmärken som man som skolpersonal kan vara 
uppmärksam på. Ibland kan våld mot barnet också innebära att man upplevt våld 
mellan vuxna. Det kan vara svårare att upptäcka barn som inte själva utsatts för 
våld men upplevt våld. Symptom kan vara allmänna skolproblem, som 
undandragande och utagerande beteende men också ökad frånvaro. Här är det 
viktigt att konsultera socialtjänsten och även anmäla när problemen är tydliga. 

8. Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagens kapitel 14 1§ och har följande 
formulering; ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att  
behöver ingripa till barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” 
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Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 
inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten 
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem 
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som berör skola och 
förskola eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och 
sjukvård eller på socialtjänstens område.  

 
För familjerådgivningen gäller istället det som sägs i tredje stycket; ”De som är 
verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten 
om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet samt upplevt våld i familjen”. 
 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredning av ett barns behov av skydd.  
 
Rutinen i Trosa  kommun är att anmäla ärenden till socialkontorets 
mottagningsgrupp som gör en första skyddsbedömning, då det finns misstanke om 
våld går alltid ärendet vidare till en handläggare för utredning och åtgärder. 
 

9. Skyldighet att utreda ansökningar om skydd och stöd 
från personer som inte är bosatta i Trosa kommun 

Trosa kommun är skyldig att hantera en ansökan från en enskild oavsett om 
personen är bosatt i den kommun personen söker i eller inte. Om en person på 
grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte 
kan göra det utan stöd har han eller hon rätt att söka stöd från den kommun som 
denne önskar flytta till. En sådan ansökan ska av nämnden behandlas som om den 
sökande var bosatt i Trosa kommun (2a kap 8-9§ SoL). 
 

10. Stöd och behandling som erbjuds  i Trosa kommun 

I Trosa kommun erbjuds stöd och skydd inom socialkontorets verksamhet för 
individer utsatta för relationsvåld. Skyddat boende kan erbjudas som bistånd, 
stödsamtal kan ske både inom socialkontorets verksamhet men även genom 
kvinnojouren Annfrid i Södertälje som kommunen har avtal med. De kan erbjuda 
rådgivning, stödsamtal, stöd i kontakt med myndigheter och polis. Under 2020 
planeras även utbildning för personal inom socialkontoret i Trosa kommun i samtal 
med våldsutövare för att ge stöd i att ta ansvar för sina handlingar och att 
därigenom våldet ska upphöra. 
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11. Resultatmål 

Vision och övergripande mål: Ingen ska utsättas för våld i nära relation.  
 
Delmål: Att alla som arbetar på socialkontoret ska ha kunskap kring våld i 
nära relation. Att personal på förskola, skola och vuxenutbildning samt 
inom  vård- och omsorg är uppmärksamma på barn, unga och vuxna som 
kan utsatts för och upplevt våld. 
 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Handlingsplanen 
våld i nära relation 
ska implementeras 
i organisationen.   

Gå igenom 
handlingsplanen på 
APT på respektive 
enhet 

Enhetschefer 
Rektorer 
Chefer inom vård- 
och omsorg 

2020 

Det ska finnas 
rutiner inom 
socialtjänsten 
rörande att fråga 
klienter och/eller 
uppmärksamma 
och bemöta 
relationsvåld 
 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna, 
frågor ska ställas om 
det finns något som 
indikerar på att våld 
förekommer 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

2020 

Det ska finnas  
tydliga rutiner för 
orosanmälan till 
socialtjänsten 
gällande 
misstanke om våld 
i nära relation. 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna 

Rektorer 
Vård-och 
omsorgschefer 
Chef fritidsgård 

2020 
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All personal inom 
Socialförvaltningen 
ska hålla sig a jour 
med 
kunskapsläget, 
rutinerna samt 
juridiska 
förändringar 

Vid 
kompetensbortfall 
ska det kompenseras 
genom 
kompetenshöjning. 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

Kompetensen 
gällande 
relationsvåld ska 
kartläggas 

Kartläggning hela 
Socialkontoret 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

2020 

 
Delmål: Barn i familjer där våld förekommer ska särskilt uppmärksammas 
och erbjudas stöd och hjälp på Socialkontoret 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Barn och ungas 
behov av skydd 
och stöd ska 
bedömas enligt 
kvalitetssäkrade 
metoder 

Utforma frågor för att 
synliggöra 
våldsutsatthet i en 
förhandsbedömning. 
Utredning ska göras 
enligt vedertagna 
metoder 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn, unga och 
vuxna 

2020 
Kontinuerligt 

Barn och unga 
ska erbjudas stöd 
utifrån behov   

Socialsekreterare för 
Barn och unga 
informerar om 
möjligheten att få 
stödinsatser för 
barnen 
Socialsekreterare 
utreder och beslutar 
om bistånd/åtgärd 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn/Barn, unga, 
vuxna   

Kontinuerligt 

Barn och unga 
som upplevt våld 
ska erbjudas 
Trappansamtal 

 Öppenvården Kontinuerligt 
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Delmål: Personer som utsätts för våld i nära relation ska få ett gott 
bemötande av kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd och skydd 
utifrån sina behov. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Våldsutsatta 
erbjuds akut 
adekvat skydd 
utifrån deras 
våldsutsatthet 

Genomföra 
riskbedömning, vid 
behov ska skyddat 
boende erbjudas 

Vuxenhandläggare 
ekonomiskt bistånd 
om det är aktuellt 
med ekonomiskt 
stöd 

2020 
Kontinuerligt 

 
Delmål: Personer som utövar våld i nära relation ska få ett gott bemötande 
av kompetent personal och erbjudas behandling utifrån sina behov. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Våldsutövare 
erbjuds enskilda 
samtal om våld 
och dess 
konsekvenser 

Personal inom Social-
kontoret utbildas i 
samtal med vålds-
utövare 

Berörd handläggare 2020 

 
Delmål: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta barn, våldsutsatta vuxna 
och våldsutövare ska följas upp. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Insatser ska 
följas upp inom 
ramen för 
ledningssystemet 
för kvalitet 

Systematisk 
uppföljning 

Enhetschef i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

2020 

 

Medborgare i Trosa kommun ska veta att de kan vända sig till 
socialförvaltningen för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Socialkontorets 
verksamhet ska 
etableras och 
vara en välkänd 
verksamhet för 
kommunens 
medborgare. 

Information sak 
finnas på offentliga 
platser på webben, 
vara lättillgänglig, 
lättläst och översatt 
till flera språk.   

Verksamhetsutvecklare 
i samarbete med 
enhetschefer 

2020 
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Övrigt: 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Upprätthålla 
samverkan med 
andra förvaltningar, 
myndigheter och 
frivilligorganisationer 
 

Frågan om 
relationsvåld tas 
upp i ordinarie 
samverkansgrupper 

Verksamhetschef och 
ansvarig handläggare 

Kontinuerligt 

Öka kunskapen om 
relationsvåld i 
Humanistiska 
nämnden 

Information till 
Humanistiska 
nämnden 

Verksamhetsutvecklare 
i samarbete med 
enhetschef 

2020 
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Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 

Förslag till beslut 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens delegeringsordning: 
 

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, 
kommentar m.m. 

Ge dispens från 
naturreservatsföreskrift 

Ekoutskottet   

 
 
Ärendet 
När ett naturreservat inrättas beslutas om förskrifter som ska tillse att syftet med 
naturreservatet uppfylls. Kommunen får enligt miljöbalken ge dispens från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl. En dispens ska vara förenlig med syftet 
för det skyddade området. 
 
Ekoutskottet förvaltar de naturreservat som kommunen har inrättat och ansvarar 
för att syftet för respektive område uppfylls. I de fall dispensansökningar kommer 
in till kommunen bör de därför hanteras av ekoutskottet. 
 
 
 
Johan Sandlund   Elin van Dooren  
Kommunchef   Kommunekolog 
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Borgensram och borgensavgift 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
 
Ärendet 
Borgensram 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6. kap. 33§) inte delegera 
beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Det råder s.k. 
delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om 
kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Då 
kommunfullmäktige angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut 
om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som 
endast är förbehållet kommunfullmäktige. 
 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgift 
Vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en borgensavgift 
utan konkurrenssnedvridning) fick aktualitet genom lagen om allmännyttiga 
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kommunala bostadsaktiebolag som började gälla från januari 2011. Lagen innebär 
bland annat att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en 
marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär 
för det kommunala bostadsaktiebolaget. På motsvarande sätt måste villkoren för 
lån från kommunen till ett kommunalt bostadsaktiebolag vara marknadsmässiga. 
Kravet på marknadsmässighet i borgensavgiften eller i villkoren för lån från 
kommunen innebär även en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
otillåten värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen.  
 
Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt 
bostadsaktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s 
statsstödsregler. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk 
fördel för visst företag eller viss produktion.  
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
 
Johan Sandlund  Marlene Bernfalk 
Kommunchef  Ekonomichef 
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Avtal avseende kommunalt övertagande av väghållarskap 
för väg 786 och 787, Stensundsvägen i Trosa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trafikverket och Trosa 
kommun gällande förändrat väghållarskap för väg 786 och 787, Stensundsvägen i 
Trosa.  
 
Sammanfattning 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen i Trosa. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i områdena kring vägen har 
Trosa kommun och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett 
kommunalt övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat 
väghållarskap finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska 
genomföras. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera väghållaransvar och utökat 
väghållningsområde för väg 786 Trosa-Fagerbjörk (Stensundsvägen) och väg 787 
Stensund-Åda, för att åstadkomma en väghållning som är rationell och svarar mot 
båda parters behov. Genom övertagande av väghållaransvaret får kommunen 
rådighet över vägarna så att de bättre kan anpassas till stads- och boendemiljön 
både i det korta och långa perspektivet.  
 
I och med detta avtal är parterna överens om att väghållaransvaret för väg 786 och 
787 ska övergå från Trafikverket till Trosa kommun. I och med överlämningen 
kommer det kommunala väghållningsområdet att utökas. Detta innebär att Trosa 
kommun kommer att svara för drift och underhåll för de aktuella vägsträckorna från 
och med 2020-09-01. 
 
Innan ett övertagande kan ske behöver formerna för en så kallad iståndsättning 
klargöras. Iståndsättning innebär i detta fall att Trafikverket bekostar, men inte 
genomför, en upprustning av vägen till en rimlig grundnivå. Detta handlar således 
inte om breddning eller motsvarande utan endast om att nuvarande väg rustas upp 
till acceptabel standard. I förslaget till avtal utgår en ersättning för iståndsättning 
med 9 500 000 kr från Trafikverket till kommunen för eftersatt underhåll.  
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Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av Stensundsvägen och underhållet av och statusen 
på vägen har under en längre tid och vid upprepade tillfällen mötts av stark kritik 
från boende i anslutning till vägen.  
 
Ett antal exploateringar har genomförts i området under de senaste tio åren och 
flera ytterligare är utpekade i förslaget till översiktsplan för Trosa kommun. Det 
ökade antalet boende i Ådaområdet och den sammantagna belastningen på vägen 
har påtagligt förändrat förutsättningarna för vägen. Detta innebär bland annat att 
ambitionen numera är att redan under 2021-2022 kunna möjliggöra kollektivtrafik 
längs Stensundsvägen. Alla dessa faktorer gör att Trosa kommun och Trafikverket 
sedan en tid diskuterat frågan om ett eventuellt övertagande av väghållarskapet 
och nu kommit överens om formerna för hur detta ska genomföras.  
 
Innan ett övertagande kan ske behöver formerna för en så kallad iståndsättning 
klargöras. Iståndsättning innebär i detta fall att Trafikverket bekostar, men inte 
genomför, en upprustning av vägen till en rimlig grundnivå. Trosa kommun och 
Trafikverket är överens om att en iståndsättning satt till 9 500 000 kr är rimlig för 
att kompensera för bristande underhåll.  
 
Vid ett kommunalt övertagande kommer det utöver iståndsättningen också finnas 
behov av en delvis höjd ambitionsnivå. Detta kan bland annat handla om nya 
busshållplatser, partiell breddning och kompletterande mötesfickor. För att 
långsiktigt säkerställa finansiering av denna uppgradering föreslås att 
exploateringsersättning tas ut av samtliga tillkommande bostäder i området. Detta 
hanteras i separat ärende.  
 
I och med detta avtal är parterna överens om att väghållaransvaret för väg 786 och 
787 övergår från Trafikverket till kommunen. I och med överlämningen kommer det 
kommunala väghållningsområdet att utökas i enlighet med förslag till avtal 
inklusive bilaga.  
 
Beslut om ändrat väghållaransvar enligt 25§ Väglagen (1971:948) eller 2§ 
Vägförordningen (2012:707) fattas av Trafikverket (Juridik- och planprövning). 
Trafikverket fattar beslut om ändrat väghållaransvar först när Trosa kommun har 
godkänt detta avtal. Trafikverket är väghållare tills dess att Trafikverkets beslut om 
ändrat väghållaransvar för väg 786 och väg 787 har vunnit laga kraft. Kommunen 
kommer att sköta framtida drift och underhåll av vägsträckorna som beskrivs i 
avtalet från och med 2020-09-01. 
 
När Kommunen har blivit väghållare har kommunen i sedvanlig ordning möjlighet 
att ansöka om statlig medfinansiering hos Trafikverket för ombyggnation av 
vägarna, till exempel med GC-passager och busshållplatser.  
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Bilagor 
Bilaga 1, Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun gällande förändrat 
väghållarskap för väg 786 och 787. 
 
 
 
Beslut till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska enheten 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna principer för uttag av 
exploateringsersättning för förbättringsåtgärder kopplade till Stensundsvägen, samt 
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 50 tkr per tillkommande bostad. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i området har Trosa kommun 
och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett kommunalt 
övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat väghållarskap 
finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska genomföras. 
 
Utifrån att ett kommunalt övertagande av vägen sannolikt är nära förestående finns 
ett behov av att skapa ekonomiska förutsättningar samt att tydliggöra regelverk 
och spelregler för uttag av exploateringsersättning. Uttag av 
exploateringsersättning syftar till att finansiera utveckling av Stensundsvägen samt 
därtill tillhörande kopplade behov såsom exempelvis nya busshållplatser.  
 
Framtaget förslag innebär ett tydliggörande av vilken geografisk avgränsning som 
ska gälla för uttag av exploateringsersättning samt ett förslag på ersättningsnivå till 
50 tkr per tillkommande bostad. Denna nivå kommer att justeras årligen i linje med 
Konsumentprisindex (KPI). Nivån kan också komma att justeras i exploateringsavtal 
beroende på övriga krav på ny infrastruktur. 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av Stensundsvägen och underhållet av och statusen 
på vägen har vid upprepade tillfällen mötts av stark kritik från boende i anslutning 
till vägen. Detta i kombination med ett starkt bebyggelsetryck i området och 
inriktningen att möjliggöra kollektivtrafik längs vägen gör att Trosa kommun och 
Trafikverket nu kommit överens om formerna för ett förändrat väghållarskapet för 
Stensundsvägen.  
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Innan ett övertagande kan ske behöver en så kallas iståndsättning ske vilket 
innebär att Trafikverket bekostar en upprustning av vägen till en rimlig basnivå. 
Detta handlar således inte om breddning eller motsvarande utan endast om att 
nuvarande väg rustas upp till acceptabel standard.  
 
Vid ett kommunalt övertagande finns utöver iståndsättningen också behov av en 
delvis höjd ambitionsnivå. Detta kan bland annat handla om nya hållplatser, partiell 
breddning och kompletterande mötesfickor. För att finansiera denna uppgradering 
föreslås att exploateringsersättning tas ut av samtliga tillkommande bostäder inom 
det område som är redovisat i kartbilaga A. Utgångspunkten är att kommunens 
kommande kostnader ska täckas av den typen av exploateringsintäkter. 
 
Principer för uttag av exploateringsersättning 
Principerna för den geografiska avgränsningen är att all exploatering som nu eller 
på sikt är beroende av angöring från Stensundsvägen utanför nuvarande 
avgränsning av Trosa tätort ska bidra till den kommande uppgraderingen. Detta 
tydliggörs i kartbilaga A.  
 
Grundprincipen för uttaget av exploateringsersättning är att alla aktörer som 
genomför exploateringar i någon del av detta område ska belastas med ett uttag på 
50 tkr per bostad. Detta gäller självklart större exploateringar men föreslås också 
gälla för mindre kompletteringar via exempelvis förhandsbesked. Undantaget från 
denna regel är privata bostadsfastigheter som endast styckas i ytterligare en tomt. 
I samband med förhandsbesked i dessa områden kommer exploateringsavtal att 
tecknas för att reglera dessa frågeställningar. 
 
Tillkommande bostäder inom aktuella områden 
En grov bedömning av antalet tillkommande bostäder inom det aktuella området är 
att ca 300 bostäder bör kunna tillskapas under den kommande 20-årsperioden. 
 
Detta är en grov bedömning och utbyggnadstakt är beroende av hur konjunkturen 
utvecklas men sett över en längre tidsperiod bedöms detta vara ett rimligt 
antagande om utbyggnadstakt. 
 
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor 
Kartbilaga A, områdesavgränsning för uttag av exploateringsersättning. 
 
Beslut till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 14      SBN 2017/32 
 

 

Antagande – detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.  

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och ny 
detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram. 
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige. 
 
Planen handläggs som ett standardförfarande. 
 
Ärendets beredning 
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-03 
Diarienummer 
SBN 2017/32 

  

Antagande - detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och ny 
detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Ärendets bakgrund 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram.   
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige.  
 
Planen handläggs som ett standardförfarande.  
 
 
Mats Gustafsson    Linda Axelsson 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
 
Bilagor 

1. Länk till planområdet: https://www.google.se/maps/@58.9018614,17.5576528,19.1z  

2. Planbeskrivning 
3. Plankarta 
4. Granskningsutlåtande 

 
 

https://www.google.se/maps/@58.9018614,17.5576528,19.1z
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Inledning 

Planprocessen enligt Plan‐ och bygglagen 
Detaljplanering regleras av Plan‐ och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i 

nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med 

sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och 

bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När 

detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden 

eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. 

 

Planhandlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser 

▪ Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar: 

▪ Samrådsredogörelse 

▪ Granskningsutlåtande (från granskning 1 och från granskning 2) 

▪ Fastighetsförteckning  

Utredningar: 

▪ Strukturplan, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ PM Geoteknik, Inhouse Tech, 171124 

▪ Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), Inhouse Tech, 171120 

▪ Beräknings PM Geoteknik, Inhouse Tech, 181031 

▪ Trafikbullerutredning, Soundcon, 171018 

▪ Dagvattenutredning, Geosigma AB, 171206 

▪ PM parkering, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Utredning brand, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Utredning avfall, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Solstudie, Larsson Arkitekter, 190917 

▪ Utlåtande berg, Tyréns, 180828 

▪ Höjdsättning, Tyréns 181002 (Framtagen i tidigt skede, höjdsättningen ersätts av höjder i utredningen 

”Skyfallshantering”) 

▪ Skyfallshantering, Tyréns 190410 

▪ PM Predikanten 3 (kompletterande utredning för skyfallshantering), Tyréns 191016 

Utdrag ur ovanstående utredningar redovisas i planbeskrivningen och finns i sin helhet i akten för detaljplanen 

hos Samhällsbyggnadskontoret Trosa.   

Förfrågan om 

planuppdrag 

Plan‐

uppdrag  

Laga 

kraft 
Samråd  Granskning 

Antagande av 

detaljplanen 
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Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) – Standardförande. Detaljplanen består av plankarta med 

bestämmelser samt en planbeskrivning. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets 

innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är 

att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Till planen hör ett antal övriga handlingar. Efter samråd 

har en samrådsredogörelse över inkomna synpunkter tillkommit och efter den första granskningen upprättades 

ett granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.  

Den första granskningsomgången genomfördes under år 2018 med granskningstiden 2018‐11‐23 till 2018‐12‐

14. Med anledning av inkomna synpunkter genomfördes en ny granskning 19‐11‐04 till 19‐11‐25. Ändringarna 

gällde huvudsakligen en skalförändring i detaljplaneområdets östra del. Här ersattes de tidigare punkthusen i  

4‐6 våningar av radhusbebyggelse i 2‐3 våningar. Detta för att koppla an till den lägre småhusbebyggelsen i de 

östra delarna av Trosa. I kvarteret väster om dessa radhus höjdes istället två av volymerna med en våning för 

att skapa en fin rytm i våningsvariationen längs Stensundsvägen. Som konsekvens av att förslaget nu innehåller 

färre bostäder kunde två av tre parkeringsgarage tas bort vilket ger större möjlighet för infiltration av 

dagvatten inom detaljplaneområdet. Detta kan i sin tur underlätta hantering av dagvatten, skyfall och 

höjdsättning. Med anledning av att förändringarna skapade mer gynnsamma förhållanden omarbetades inte 

allt underlagsmaterial utan endast solstudier, volymstudier och utredningar av skyfallshantering, parkering, 

avfall och brand. 

Planens syfte, huvuddrag och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler i anslutning till Trosa 

vårdcentral och Stensundsvägen. 122 bostäder föreslås i lamellhus och radhus. Planförslaget innebär även en 

förändring av Stensundsvägens gatusektion inom detaljplaneområdet med en tillkommande busshållplats och 

en ny gestaltning av gatan. Entré och tillfart till den befintliga vårdcentralbyggnaden och dess olika 

verksamheter kommer också att förändras och tydliggöras.  

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs år 2015 identifierades området som 

lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd kommunen in till en 

markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa hur marken bäst kan vidareutvecklas. 

Förslaget till detaljplan utgår ifrån det vinnande förslaget ”Östra Tomtaklint, Stadsliv med omtanke”.  

Trosa kommun har tidigare påbörjat planläggning i den östra delen av det föreslagna planområdet för LSS‐

boende och bostäder i flerbostadshus. I samband med start av nu aktuellt planuppdrag har det tidigare 

planuppdraget avslutats.  

Läge, areal och markägoförhållanden  
Detaljplaneområdet är beläget i den nordöstra delen av Trosa tätort, längs Stensundsvägen i anslutning till 

Trosa vårdcentral. Detaljplaneområdet har en area om cirka 25 650 m2 och omfattar del av fastigheterna 

Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21, som alla ägs av Trosa kommun.  

Gällande planer och tidigare ställningstaganden  

Översiktsplan  
I gällande översiktsplan för Trosa kommun (Översiktsplan 2015) är detaljplaneområdet markerat som strategisk 

mark, tänkbart område för nytt boendeområde. Området kring vårdcentralen beskrivs som glest utnyttjat och 

att det kan utredas för förtätning. 

Detaljplaner  
Större delen av detaljplaneområdet omfattas av gällande stadsplan P75‐8, för del av STG 293 F med flera. 

Planen medger byggnation för allmänt ändamål samt park eller plantering i de västra delarna. 

Riksintressen  
Detaljplaneområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för kust och skärgård. 

Planförslaget bedöms ej stå i konflikt med dessa riksintressen.   
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Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd.  

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning  
Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samråtts med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms 
inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte påverka gällande riksintressen negativt. Planförslaget medger ingen verksamhet 
som finns uppräknad i MKB‐förordningens bilaga 1 eller 3. Frågor avseende gestaltning och landskapsbild, 
trafiklösningar, geoteknik, dagvatten, skyfall etcetera har utretts under detaljplaneprocessen. Detta ryms inom 
befintliga plandokument. Med utgångspunkt i ovanstående samlade bedömning, anses detaljplanen inte 
riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens, 6 kap. § 11 har därför inte tagits fram. 

Planeringsförutsättningar  

Mark och vegetation  
Området är idag obebyggt och utgörs dels av parkeringsytor tillhörande Trosa vårdcentral m fl och dels den 

angränsande naturmarken sydost om vårdcentralen utmed Stensundsvägen. Denna yta sluttar svagt upp mot 

naturområdet i öster med en lågpunkt längs Stensundsvägen, söder om vårdcentralens entré. Nivåskillnaden 

mellan denna lågpunkt och detaljplaneområdets östra del är knappt 3,5 meter. Naturmarken är slybevuxen i 

väster och utgörs av öppen ängsmark med inslag av berg i dagen i öster. Utmed parkeringsytan finns fullstora 

träd och inom naturmarken en mindre träddunge. I mötet mellan ängsmark och berg i öster finns ett bryn med 

buskvegetation. Det skogbeklädda berget bildar en tydlig avgränsning i öster.  

     
Detaljplaneområdets sydvästra del.                Detaljplaneområdets östra del. 

 

 
Vårdcentralbyggnaden och infarten från Tomtaklintgatan. 
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Fornlämningar/kulturmiljövärden  
Det finns inga kända fornlämningar eller särskilt utpekade kulturmiljövärden inom detaljplaneområdet. 

Naturvärden  
Det finns ingen särskilt utpekad värdefull natur inom eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet. 

Befintlig bebyggelse  
I norr gränsar området till en envåningsbyggnad där det finns ett flertal verksamheter. Vårdcentral, 

barnavårdscentral, Folktandvård, fotvård och Ängsgårdens särskilda boende och dagverksamhet har 

tillsammans ett stort antal besökare. Socialtjänsten och SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) har kontor i 

byggnaden men får även besök. Verksamheterna har behov av besöksparkering, personalparkering, angöring 

för funktionshindrade och andra transporter samt dagligen återkommande leveranser som angör byggnaden. 

Det finns flera entréer som vetter mot den föreslagna bebyggelsen. Hur dessa entréer möter den framtida 

strukturen är omhändertaget i förslaget. 

I väster avgränsar Tomtaklintgatan och Stensundsvägen utgör detaljplaneområdets södra avgränsning. Söder 

om Stensundsvägen finns ett befintligt villaområde i sydost och i sydväst finns flerfamiljshus i tre våningar. I 

väster, på andra sidan Tomtaklintgatan, har en detaljplan nyligen vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör för 

flerbostadshus i upp till fyra våningar med cirka 24 lägenheter. 

Service   
Området ligger inom den struktur av service och kommunikationer som Trosa tätort erbjuder. 

Detaljplaneområdet har nära till flera förskolor (Tomtaklint, Tomtahill och Skärgårdens förskolor), skola 

(Tomtaklintskolan årskurs 7‐9 och Skärlagsskolan årskurs F‐6 inom 500 meter) samt vårdcentral, folktandvård 

och det särskilda boendet Ängsgården, för dementa. Livsmedelsbutiker finns cirka 1 km från 

detaljplaneområdet, dels vid Trosaporten samt dels i centrala Trosa.  

Trosa kommun arbetar aktivt med att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning. Det handlar både om att ha 

framförhållning när det gäller förskola och skola men också att garantera möjlighet för expansion av 

exempelvis Ängsgården. Vid behov finns möjlighet att inom befintlig byggnad expandera verksamheten i 

framtiden. Kommunen för även en aktiv dialog med Region Sörmland samt privata aktörer att etablera en 

vårdcentral i Vagnhärad. En etablering i Vagnhärad skulle innebära en avsevärd förbättring i tillgänglighet och 

utbud av primärvård såväl i Trosa tätort som i hela kommunen. 

Friytor och rekreation   
Genom detaljplaneområdet längs Stensundsvägens norra sida går Sörmlandsleden och den regionala 

cykelleden Näckrosleden. En kilometer nordost om detaljplaneområdet ligger naturreservatet 

Tomtaklintskogen. Detta rekreationsområde kan nås på ett tryggt sätt med gång‐ och cykelvägar längs 

Tomtaklintgatan och Stiftsgatan. 

Naturområdet öster om detaljplaneområdet är kuperat med branta bergssluttningar mot väster. Naturområdet 

nås enklast via en stig som ansluter till Stensundsvägen strax öster om detaljplaneområdet och som slingrar sig 

ner till detaljplaneområdets marknivå öster om vårdcentralbyggnaden. 

Utöver de möjligheter till lek som intilliggande skol‐ och förskolegårdar erbjuder finns en lekplats norr om 

detaljplaneområdet och Spindelparken i centrala Trosa, båda cirka 800 meter från detaljplaneområdet. 

Idrottshall och friidrottsanläggning finns i anslutning till Tomtaklintskolan i norr. 
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Geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska förhållanden   
Detaljplaneområdet utgörs av postglacial finlera, glacial lera och berg. Stabiliteten bedöms vara tillfredställande 

för den föreslagna bebyggelsestrukturen under förutsättning att grundläggning och marknivåer enligt 

framtagna geotekniska utredningar efterföljs. 

Enligt utförd geoteknisk utredning (Inhouse Tech 2017) varierar jorddjupet till fast botten mellan cirka 2 och 20 

meter under markytan. Störst jorddjup återfinns i områdets centrala del och djupen avtar mot väst, öst och 

norr. I den västra delen av planområdet uppgår jorddjupen till mellan 2 och 5 meter och jorden består av siltig 

lera omväxlande med lerig silt ovan friktionsjord på berg. I den östra delen av planområdet uppgår jorddjupen 

till mellan 0 och 6 meter och där består jorden av siltig lera ovan friktionsjord på berg. I den centrala delen 

uppgår jorddjupet till cirka 20 m och där består jorden av gyttjig lera som på djupet övergår till siltig lera. Leran 

vilar på friktionsjord ovan berg.  

Ett utlåtande gällande berg inom detaljplaneområdet har utförts (Tyréns 180828) och i samband med detta ett 

platsbesök. Berg i dagen förekommer inom områdets östra del. Dels finns där en låg, långsträckt berghäll på 

den öppna markytan, dels gränsar planområdet i nordöst till ett högre bergparti. Bergpartiet följer 

skogsdungens rand och reser sig brant uppåt innanför träden. Bergmassan i området utgör normalt och hållfast 

berg av god kvalitet, med goda bergtekniska förutsättningarna för befintliga samt framtida förhållanden. 

Betydande svagheter i berget eller framträdande lerslag påträffades inte vid platsbesöket. I utlåtandet 

poängteras dock att det finns en svaghetszon i nordväst‐sydostlig riktning vid bergområdets utkant och skogens 

avtagande, som sannolikt har berg med nedsatt bergkvalitet. Svaghetszonen kommer främst att påverka typ av 

grundläggning för de tänkta fastigheterna.  

Utförda hydrogeologiska undersökningar inom planområdet (Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), 

Inhouse Tech, 171120) visar på en grundvattennivå på 0.81 meter under markytan i den centrala delen och på 

4.01 meter under markytan i den östra delen. I den västra delen är ingen nivåundersökning gällande 

grundvatten utförd. 

Radon  
En markradonkarta finns tillgänglig på kommunens Samhällsbyggnadskontor. Ingen högrisk för radon råder i 

området. 

Förorenad mark  
Inga kända markföroreningar finns inom detaljplaneområdet. 

Översvämningsrisk och dagvatten  
Enligt kommunens VA‐policy ska dagvatten omhändertas lokalt. Trosaån är recipient för dagvattnet från 

detaljplaneområdet. 

Enligt utförd skyfallsanalys (Länsstyrelsen i Södermanland) ligger detaljplaneområdet inom ett område som 

riskerar omfattande översvämning i samband med extremnederbörd. Större delen av detaljplaneområdet 

riskerar att påverkas men framförallt den yta som idag utgörs av parkering i detaljplaneområdets centrala del. 

Ett förslag till höjdsättning togs fram efter samråd (Tyréns 181002) för att säkerställa vattenavledningen vid 

stora regn. Efter granskning har en fördjupad utredning gällande skyfallshantering tagits fram (Tyréns 190410) 

samt en kompletterande utredning inför ny granskningsomgång till följd av förändringar i bebyggelsestrukturen 

(Tyréns 191016). I utredningarna föreslås en lösning för att skydda bebyggelse inom och i angränsning till 

detaljplaneområdet från skador på grund av översvämning. Föreslagna marknivåer i de senare utredningarna 

ersätter den första höjdsättningsutredningen.  

Dagvattnet från parkeringsytor och g/c‐bana leds idag via öppna och kulverterade dagvattendiken till 

anslutningspunkt (dagvattenbrunn) för befintligt dagvattennät i den södra delen av planområdet. Dagvatten 

från befintlig parkering söder om vårdcentralbyggnaden samt från gatan i den norra delen av planområdet leds 

genom kantstenar till en dagvattenbrunn i gatan (befintlig infartsgata till vårdcentralbyggnaden). På 

planområdets gröna ytor sker naturlig infiltration. Ett externt tillskott av dagvatten till planområdet kommer 

från det skogbeväxta höjdpartiet i öster. 
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Buller  
De störningar som förekommer utgörs av trafikbuller från Stensundsvägen. Uppgifter om trafikflöde på 

Stensundsvägen har erhållits från Trafikverket. Senaste mätning är utförd 2009 och då uppmättes ÅDT 

(årsdygnstrafik) till 490 fordon. I genomförd bullerberäkning (Trafikbullerutredning, Soundcon, 171018) har 

trafiken räknats upp till en framtidsprognos för år 2037 baserat på Trafikverkets uppräkningstal EVA för 

regionen. För att ta hänsyn till den tillkommande trafiken som föreslagen bebyggelse genererar har ytterligare 

750 fordonsrörelser adderats. 

Vägar och trafik  
Detaljplaneområdet angörs idag via Tomtaklintgatan i väster. Befintlig korsning mellan Tomtaklintgatan och 

Stensundsvägen har nyligen omvandlats till en cirkulationsplats i samband med exploateringen av 

Trosalundsberget. 

Gång‐ och cykeltrafik  
Separata gång‐ och cykelvägar finns norrut utmed Tomtaklintgatan och i öst‐västlig riktning utmed 

Stensundsvägens norra sida. Idag finns två övergångsställen över Stensundsvägen utmed detaljplaneområdet. 

Dels i väster vid korsningen med Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan, dels i öster i närheten av korsningen 

med Måsgatan som leder in i villaområdet i sydost. 

Kollektivtrafik  
Närmaste busshållplats ligger vid Trosa vårdcentral. Härifrån går bussen såväl till centrala Trosa som till 

Vagnhärad.  

Teknisk försörjning  

Dag‐, färsk‐ och spillvatten 

Dagvattenledningar finns i anslutning till och inom detaljplaneområdet utmed västra delen av Stensundsvägen 

och Tomtaklintgatan.  

Kommunens spill‐ och färskvattensystem är utbyggt i Tomtaklintgatan och i Stensundsvägen väster om 

korsningen Stensundsvägen/Tomtaklintgatan. 

Värme 

Statkrafts fjärrvärmeledningar finns cirka 100 meter norr om detaljplaneområdet, norr om vårdcentralen samt 

cirka 100 meter sydväst om detaljplaneområdet utmed Trosalundsgatan. 

El, tele och bredband  

Vattenfall har elledningar utmed Tomtaklintgatan och Stensundsvägen.  

Fiberledningar (IP‐Only) finns inom detaljplaneområdet, utmed Stensundsvägens norra sida samt en bit in på 

Tomtaklintgatan. Telenor har ledning för kabel‐TV som passerar genom detaljplaneområdets västra del utmed 

del av Stensundsvägen och Tomtaklintgatan.  

Även Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet, utmed Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. 

Avfall 

Korslöt återvinningscentral ligger 7,5 km norr om detaljplaneområdet. Nyängens återvinningsstation finns 1 km 

nordväst om detaljplaneområdet. Avfall ska hanteras i enlighet med kommunens reglemente.  
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Planförslaget och dess konsekvenser 
Planförslaget innebär 122 nya bostäder i varierande storlekar, i olika slags bebyggelse som skapar varierade 
boendemiljöer. Föreslagen bebyggelse är i 2‐4 våningar. Bebyggelsen reser sig mot omgivande gatustruktur och 
vänder sig inåt med en lägre skala mot intima gårdsrum och mot den befintliga låga vårdcentralbyggnaden och 
lägre småhusbebyggelse i de östra delarna av Trosa.  

Förslagets bebyggelsestruktur kan grovt delas in i fyra kvarter. Kvarter A är beläget i väst mellan 
Tomtaklintgatan och ett föreslaget parkeringstorg (TORG1 på plankartan). Här föreslås lamellhus i 3‐4 våningar 
och kvarteret är öppet mot vårdcentralen. Öster om parkeringstorget ansluter ett mindre kvarter B med 
lamellhus i fyra våningar mot parkeringstorget, radhus i tre våningar mot Stensundsvägen och radhus i två 
våningar mot vårdcentralen i norr. Kvarter C består dels av en radhuslänga och ett gemensamt växthus närmast 
vårdcentralen och ett kvarter som är underbyggt med garage ovan mark. Mot Stensundsvägen föreslås här 
lamellhus i varierande höjder, 3‐4 våningar. I den norra delen av kvarteret föreslås radhus ovan garaget med 
huvudentréer via trappor från gårdsgatan. Kvarter D är beläget vid skogshöjdens fot och består av radhus i 
varierande våningsantal, 2‐3 våningar.  

Bebyggelsen föreslås ha aktiva bottenvåningar med lokaler, uteplatser, förgårdsmark, entréer och 
gemensamma utrymmen som förstärker stadslivet. Verksamhetslokaler föreslås i bebyggelsens bottenvåning 
vid parkeringstorgets sydöstra hörn och i anslutning till korsningen Stensundsvägen/Tomtaklintgatan. 
Parkeringsgaraget ska placeras ovan mark och byggnaderna kommer inte att förses med källare. 

 

 
Situationsplan (Larsson arkitekter).  

   
Till vänster; Vy från sydväst med högre bebyggelse längs Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. Till höger; Radhus ovan 
garage. Entrén mot gårdsgatan nås via en trappa. Trappan ligger i anslutning till ett förråd med ovanliggande terrass.  
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Gestaltning  
För den tillkommande bebyggelsen föreslås karaktäristiska fasadlösningar och smidesdetaljer. Genomgående 

föreslås trämaterial, tydliga gavlar, burspråk och väl omhändertagna fönster‐ och balkonglösningar med en 

modern tolkning av snickarglädje och burspråk. Detta för att knyta an till befintlig bebyggelse i Trosa. För 

bebyggelsen föreslås olika sorters träfasader i möjligaste mån. Högre byggnader kan tillåtas ha putsfasad vid 

förekomst av brandproblematik. För lägre byggnader föreslås träspån, både raka träspån och träspån med 

avrundad kant. Träspån föreslås även på sockelvåning på högre byggnader för att skapa ett varmare möte mot 

gatan. Stående träpanel kan används på de högre byggnaderna för att markera vertikalitet.  

Kulörmässigt föreslås klassiska pastelltoner, inspirerade av de klassiska centrala delarna av Trosa. Tak ska 

utföras i svart plåt, grå plåt, aluzink eller i material med motsvarande uttryck. Alternativt att taken används för 

solceller eller gröna tak där detta är möjligt utifrån takets vinkel. Smide till balkongräcken utförs i 

mässing/anodiserad aluminium eller i svart kulör. Plåtdetaljer föreslås utföras i svart eller grå/aluzink eller 

motsvarande uttryck. Plåtdetaljer och smiden föreslås som ornamenterade med inspiration av snickarglädjen 

som återfinns i bebyggelsen kring Trosaån. Burspråk föreslås vara plåtinklädda vilket ger en modern känsla men 

även blickar bakåt till äldre bebyggelse på orten. Plattsättning föreslås göras av tegel eller betongsten. 

Bebyggelsens tydliga gavelmotiv är ett viktigt inslag i förslaget, varför takvinkel är reglerat på plankartan.  

           
Till vänster; Tydliga gavlar, trämaterial och smidesdetaljer. Till höger och nedan; Karaktäristiska fasadlösningar, 

omhändertagna fönster‐ och balkonglösningar. 

 

Huvudbyggnader utmed Stensundsvägen och infarten från Tomtaklintgatan ska i möjligaste mån förläggas i 

nära anslutning till gräns mot gata för att bidra med en stadsmässighet till de offentliga rummen (p1 på 

plankartan). För att undvika att slutna sockelvåningar (exempelvis ytterväggar till garage) möter gator och torg 

har garagens utbredning på plankartan begränsats till att garage samt in‐ och utfarter till garage maximalt får 

utgöra 15 % av sockelvåningens fasad inom ett kvarter. 
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Trygghet 
Området bedöms ha god tillgänglighet och möjligheten att skapa lättillgängliga, trygga och säkra stråk inom 

samt till och från området anses kunna uppfyllas. För att bidra till liv och rörelse i det offentliga rummet samt 

bidra till en trygghetskänsla ska entréer till huvudbyggnader vändas mot allmän plats (generell bestämmelse på 

plankartan). Rörelsestråken inom föreslagen struktur är i huvudsak belägna där entréer till bostäder och 

entréer till verksamheter är belägna. På så vis befolkas dessa stråk i möjlig mån. Strukturen möjliggör även för 

alternativa rörelsestråk. 

Landskapsbild   
En utveckling inom detaljplaneområdet med bebyggelse med en stark karaktär kan stärka det idag glest 

bebyggda närområdet. Bebyggelsen i 3‐5 våningar längs Stensundsvägen definierar områdets kant och ramar in 

den småskaliga, inre miljön. Bebyggelsen och den föreslagna nya gatusektionen skapar en ny entré till Trosa 

österifrån längs Stensundsvägen där mötet mellan landsbygd och stad förstärks. Föreslagen bebyggelse 

förhåller sig till småhusbebyggelse i de östra delarna av Trosa med lägre radhusbebyggelse i 2‐3 våningar, likaså 

mot den låga vårdcentralbyggnaden i norr. Inom övriga delar av detaljplaneområdet är bebyggelsen något 

högre, 3‐4 våningar och motiveras av närheten till bebyggelsen kring Trosalundsberget och tillkommande 

flerbostadshus inom det intilliggande kvarteret Liturgen i väster.  För byggnadsvolymen i det sydvästra hörnet 

föreslås en tydlig gavel som annonserar det nya området västerifrån (se vy från sydväst nedan).                                                          

 
Vy från sydost. 

 
Vy från sydväst. 
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Natur, vegetation och offentliga platser 
Planförslaget innebär en utveckling av Stensundsvägen som ges en grönare karaktär med trädrader. Även 

parkeringstorget är tänkt att planteras med träd. Likaså infarten från Tomtaklintgatan. 

Inom den östra delen av detaljplaneområdet finns partier av berg i dagen och anslutande vegetation som 

föreslås bevaras inom gårdsgatumiljön. 

I det västra kvarteret föreslås byggnaden närmast cirkulationsplatsen ha en karaktäristiskt utskjutande gavel 

över ett litet torg där det finns möjlighet till verksamhet. I den sydöstra delen av parkeringstorget föreslås en 

formgiven vattenspegel och en del av torget avsedd för uteservering för café‐ eller restaurangverksamhet i 

intilliggande byggnad. 

Solförhållanden 
Genomförd solstudie visar att den nya bebyggelsen inte påverkar den befintliga vårdcentralbyggnaden 

nämnvärt förutom under vintersolståndet då solen står mycket lågt och långa skuggor skapas. Inte heller 

bebyggelse söder om planområdet påverkas av skuggor från tillkommande bebyggelse. 

 

   
Solstudie juni månad kl 12:00 till vänster och kl 15:00 till höger. 

 

    
Solstudie juni månad kl 17:00 till vänster och kl 19:00 till höger. 

 

   
Solstudie september månad kl 17:00 till vänster och solstudie december månad 12:00 till höger.  
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Lek och rekreation  
Då området angränsar till skog ges naturliga möjligheter för promenader och utflykter. I förslaget finns en 

ambition om att i öster tillgängliggöra naturområdet direkt från bebyggelsen genom uppbyggnad av gårdarna 

ovanpå garage i markplan. Mellan grupperna av radhus ska passager för fotgängare tillskapas för rörelser 

mellan gårdsgatan och naturområdet i öster (markerat med x på plankartan). 

Inom detaljplaneområdets östra del föreslås en öppen struktur med en utemiljö mellan bebyggelsen som är 

tänkt att utformas som en gårdsgata (GATA2 på plankartan) där vistelse och lek möjliggörs. Närlek föreslås även 

på de två bostadsgårdarna. Kvarteret i väster är öppet och här blir gårdsmiljön tillgänglig även för besökare. 

Mellan den östra delen av föreslagen struktur och vårdcentralbyggnaden föreslås odlingslotter och i anslutning 

till dessa ett gemensamt växthus för de boende (B1 på plankartan). Odlingslotterna är föreslagna i mötet med 

det särskilda boendets utemiljö. Detta kan innebära ett positivt inslag för de boende på demensboendet med 

en tilltalande och livfull miljö att omges av. Dessa odlingslotter ingår inte i detaljplaneområdet utan löses inom 

ramen för gällande detaljplan och marken upplåtes genom avtal.  

Växthuset som är tänkt till de boende kan användas för gemensamma växtprojekt och som samlingslokal. 

Genom att samla flera gemensamma anläggningar skapas möjlighet till spontana möten och integration 

grannar emellan.  

Gator och trafik  
I planförslaget angörs bebyggelsen dels via befintlig infart från Tomtaklintgatan men även via tillkommande 

infarter från Stensundsvägen. Den östra delen av bebyggelsen angörs via gårdsgatan. Här sker trafik på 

fotgängarnas villkor och särskilda gång‐ och cykelbanor krävs därför inte. 

Stensundsvägen föreslås omvandlas till en grön stadsgata. Föreslagen sektion innefattar dubbelriktad trafik, 

gångbanor på båda sidorna, dubbelriktad cykelbana på den norra sidan, trädplantering på båda sidor av gatan 

och kantstensparkering. Körbanans befintliga mittlinje behålls för att ansluta till omkringliggande vägstruktur. I 

en planteringszon på vardera sida om vägen varvas trädplantering, dike med växtbäddar, belysning, 

parkeringsfickor och busskurer. Ytan av Stensundsvägen i förlängningen av parkeringstorget föreslås utformas 

som gångfartsområde, en upphöjd yta där busshållplats och passage för fotgängare och cyklister förläggs 

(TORG2 på plankartan).   

 

 

Föreslagen sektion för Stensundsvägen, sett österifrån.  
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Infarten från Tomtaklintgatan föreslås få en ny sektion med parkeringsplatser och gångbana inom kvartersmark 

på södra sidan och parkering längs den norra sidan. Mellan parkeringsplatserna och vårdcentralbyggnaden 

finns utrymme för snöupplag och gångbana.  

 
Föreslagen sektion för infarten från Tomtaklintgatan, sett österifrån.  

 

Huvudstråk för gång‐ och cykeltrafik löper utmed Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. Inne i den 

tillkommande bebyggelsestrukturen sker cykeltrafik i gata och gångtrafik på gångbana utmed infarten från 

Tomtaklintgatan och i övrigt i blandtrafik på gårdsgator och gångfartsytor. Här sker rörelser på gångtrafikantens 

villkor.  

Höjdskillnader mellan gård (ovanpå garage) och gatunivå tas upp med trappor i kombination med hissar för att 

klara av tillgängligheten. Entréer nås i huvudsak från gata och kan angöras från gata. Tillgänglighet till radhusen 

ovanpå garage löses med hiss via flerbostadshusen och kvarterets gårdsmiljö. I övrigt finns inga större 

höjdskillnader inom detaljplaneområdet som kräver särskilda lösningar.  

Parkering 

Kommunens gällande parkeringsnorm eller gällande riktlinjer ska följas. I föreslagen struktur är 

parkeringsbehovet beräknat utifrån ett parkeringstal på 1,2 bilplatser per bostad. I dagsläget finns cirka 80 

parkeringsplatser söder om vårdcentralen. De 20 av dessa parkeringsplatser som används som 

personalparkering förläggs istället norr om vårdcentralbyggnaden. Övriga av befintliga parkeringsplatser flyttas 

och förläggs främst inom det föreslagna parkeringstorget söder om vårdcentralens entré men även utmed 

infarten till området från Tomtaklintgatan.  

Parkering för tillkommande bostäder tillgodoses i parkeringsgarage (ovan jord) men även genom mindre ytor 

av markparkering inom kvartersmark och kantstensparkering inom allmän platsmark utmed Stensundsvägens 

båda sidor och längs infarten från Tomtaklintgatan. Parkeringsfickorna ger en stadsmässig stadga åt gatorna 

och bidrar till sänkning av hastigheter.  

Cykelparkering löses utomhus, nära entréer under tak samt vid behov kompletteras i garage. 

Parkeringstorget är tänkt att kunna användas flexibelt över tid, exempelvis som marknadsplats under tider då 

vårdcentralen inte har öppet. 

För att skapa en effektiv parkeringslösning föreslås att några av parkeringsplatserna inom allmän plats utmed 

infarten från Tomtaklintgatan samnyttjas. Detta innebär att en och samma parkeringsplats används för olika 

ändamål under olika tider av dygnet. Som allmän parkering för bland andra Folktandvården under dagtid och 

som boendeparkering under kvälls‐ och nattetid. För att undvika konkurrens om tillgänglig parkering kan 

reglering användas för att prioritera den användning som parkeringen är avsedd för. 
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Kollektivtrafik   

Ett nytt centralt läge för busshållplats föreslås i direkt anslutning till parkeringstorget, med en närhet till 

vårdcentralens entré. Hållplatsen föreslås utformas med väderskydd och saxade lägen på vardera sida av 

Stensundsvägen. Detta skulle ge samtliga bostäder inom detaljplaneområdet högst 150 meter till närmaste 

busshållplats. Hållplatsen förväntas få ett större antal påstigande i riktning ut från Trosa varför det föreslås en 

hållplats med bussficka på Stensundsvägens södra sida. Utmed vägens norra sida föreslås istället en enkel 

stopphållplats utan bussficka. 

Buller   
En trafikbullerutredning har tagits fram för detaljplaneområdet (Soundcon, 171018). Utredningen visar att de 

ekvivalenta ljudnivåerna blir som högst 57 dBA vid byggnadsfasaderna och riktvärdet 60 dBA vid 

bostadsfasader uppfylls således. Bebyggelsen är alltså fullt möjlig att bygga ur ett bullerperspektiv trots 

närheten till Stensundsvägen. Riktvärden för uteplatser (där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA 

och den maximala ljudnivån 70 dBA) uppfylls på den skyddade sidan av bebyggelsen, i direkt anslutning till 

bostaden eller med gemensam uteplats. 

 

 
Bilaga 3 till bullerutredning, ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. Bullerutredningen är gjord på det tidigare förslaget med 

punkthus i den östra delen, men även nu föreslagna radhus bedöms klara riktvärden för buller.  

 

Brand, risk och förorenad mark  
Det finns inga rekommenderade transportleder för farligt gods i detaljplaneområdets närhet. Det finns heller 

inga potentiellt förorenade markområden inom detaljplaneområdet. 

Brand 

Utrymning av byggnader upp till fyra våningar sker via bärbara utskjutsstegar, vilket gäller samtliga byggnader 
inom förslaget.  
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Risk för översvämning 

Med föreslagen lösning för hantering av skyfall riskerar inte angränsande bebyggelse eller gatustruktur 

översvämmas till följd av planförslaget. Befintliga bostadsområden i söder är tydligt avgränsade genom 

Stensundsvägen liksom omfattande allmänna ytor, parkeringsytor och vallar. Tomtaklintgatan ingår inte i 

aktuell detaljplan och Stensundsvägens sträckning genom detaljplaneområdet hanteras inom ramen för 

detaljplanen. Den befintliga vårdcentralbyggnaden riskerar inte heller att översvämmas. Parkeringstorget 

centralt inom planområdet samt gårdsytan inom det västra kvarteret är dedikerad för och höjdsatt som 

översvämningsyta. Även i den östra delen av detaljplaneområdet finns en större allmän yta för gatumark som 

kan fungera som översvämningsyta vid behov. Längs detaljplaneområdets östra gräns ska ett avskärande dike 

anläggas inom kommunal naturmark öster om tillkommande bebyggelse.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Den förändrade markanvändningen medför en högre andel hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet, vilket 

resulterar i högre dagvattenflöden och föroreningsbelastning. Recipient för dagvatten från området är 

ytvattenförekomsten Trosaån, som på grund av höga halter kvicksilver och bromerade difenyletrar inte uppnår 

god kemisk status. Trosaån har klassningen måttlig ekologisk status på grund av höga fosforhalter. För att 

förtydliga lösningsförslag och för att skapa mer representativa flödesberäkningar utifrån detaljplaneområdets 

karaktär har detaljplaneområdet i utredningen delats in i tre delområden.  

Delområde 1 motsvarar de södra delarna, inkluderande Stensundsvägen med tillhörande gång‐ och cykelbanor. 

Dagvatten som bildas inom Delområde 1 föreslås ledas till biofilterlösningar utmed Stensundsvägen som renar 

och fördröjer avrinnande dagvatten ner till nivåer understigande nuvarande nivåer. 

Delområde 2 motsvarar de västra delarna av detaljplaneområdet. Dagvatten som bildas inom Delområde 2 

föreslås ledas till skelettjordar belägna i anslutning till det planerade parkeringstorget (inom kvartersmark). 

Skelettjorden renar och fördröjer dagvattnet till nivåer understigande nuvarande förhållanden. 

Delområde 3 motsvarar de östra delarna av detaljplaneområdet. Dagvatten som bildas inom Delområde 3 

föreslås ledas till täta biofilterlösningar som renar och fördröjer avrinnande dagvatten. Biofilterlösningarna i 

Delområde 3 föreslås vara täta så att dessa kan placeras ovan parkeringsgarage. För att undvika att avrinnande 

dagvatten från höjdpartiet i öster påverkar bebyggelsen längs höjden ska en uppsamling med avskärande 

dränering ske (reglerat på plankartan). 

 
Illustration av delområden, ur genomförd dagvattenutredning. 

 

Vatten och avlopp   

Området ska anslutas till det allmänna vatten‐ och avloppsnätet. 
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Värme   

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till 

alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. 

Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar 

uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.  

El, tele och bredband  

Bebyggelsen ansluts till befintliga nät. För försörjning av el behövs en tillkommande transformatorstation. 

Detta säkerställs utanför detaljplaneområdet i samråd med Vattenfall. Befintliga ledningar längs med 

Stensundsvägen och Tomtaklintgatan påverkas av föreslagen bebyggelse och ny gatusektion för 

Stensundsvägen. Ledningarna kommer med största sannolikhet att behöva flyttas. 

Avfall   

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark, i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens 

reglemente.  

Hushållssopor är tänkta att hanteras med kärl i antingen komplementhus bredvid tillkommande hus eller i 
avfallsrum i huskropp. Miljöstuga förläggs i mitten av området, direkt öster om parkeringstorget. För övriga 
placeringar av komplementbyggnader och rum för hushållsavfall se Utredning avfall. 
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Redovisning av planens genomförande  

Administrativa frågor  

Huvudmannaskap   

Kommunen är huvudman för allmän plats. Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för 

anläggande samt drift och underhåll av de olika anläggningarna. 

Genomförandetid   

Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden innebär att 

om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada 

denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras 

eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade. 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Planuppdrag  september 2017  

Samråd     2:a‐3:e kvartalet 2018 

Granskning 1    4:e kvartalet 2018 

Granskning 2    4:e kvartalet 2019 

Antagande     1:a kvartalet 2020 

Laga kraft  Tre veckor efter att detaljplanen har antagits, såvida den inte överklagas. 

Ansvarsfördelning 

Mark‐, exploaterings‐ och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan‐ och bygglagen förenliga 

moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun. 

Frågor som rör utbyggnad av vatten‐ och avloppsnätet samt dagvatten handläggs av Tekniska enheten vid 

Trosa kommun.  

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet.  

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands 

län.   

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät‐ och 

kartentreprenör.  

Exploatören ansvarar för anläggnings‐ och byggnadsarbeten på kvartersmark.  

Exploatören ska ombesörja flytt av befintliga parkeringsplatser och flytt av gång‐ och cykelväg utmed 

Stensundsvägen. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av avskärande dike inom naturmarken öster om tillkommande 

bebyggelse.  

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (biofilterlösning är föreslaget) inom allmän plats 

utmed Stensundsvägen. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (skelettjordar är föreslaget) inom det västra 

kvarteret (kvarter A). 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (täta biofilterlösningar ovan parkeringsgarage är 

föreslaget) inom kvarter C. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (utjämningsmagasin under parkeringsytan 

alternativt nedsänkta växtbäddar på parkeringsytan är föreslaget) inom allmän plats på parkeringstorget. 
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Avtal   

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras bland annat 

parternas tekniska och ekonomiska mellanhavanden. I exploateringsavtalet säkerställs dagvattenhanteringen 

såväl ansvarsmässigt som ekonomiskt. 

Föreslagna, gemensamma, vistelsemiljöer som är belägna utanför detaljplaneområdet avses lösas inom ramen 

för gällande detaljplan och marken upplåtes genom avtal.  

Fastighetsrättsliga frågor   

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands 

län. Exploatören ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.   

Gemensamhetsanläggning avses bildas för parkering.  

Etapputbyggnad 

Området kommer att byggas ut etappvis. En utbyggnadstakt för förslaget bedöms ligga på ett uppförande av 

cirka 30‐50 bostäder/år. Inflyttning kommer att möjliggöras successivt i färdigställda delar. Parkering kan 

behöva byggas ut i annan takt än bostäderna. Angränsande verksamheter (bland annat vårdcentralen) ska 

kunna pågå under byggtiden och inverkan på verksamheterna ska minimeras under byggtid.  

Ekonomiska frågor  
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm 

debiteras enligt taxa.  

Kostnad för avstyckning bekostas av exploatören.  

Kostnad för vatten‐ och avlopp tas ut genom anslutnings‐ och driftavgifter enligt gällande taxa och 

exploateringsavtal. 

Exploatören bekostar flytt av ledningar inom detaljplaneområdet.  

Exploatören bekostar flytt av befintliga parkeringsplatser och flytt av gång‐ och cykelvägen utmed 

Stensundsvägen. 

Exploatören ska bekosta anläggandet av 20 personalparkeringsplatser norr om vårdcentralen. 

Övriga kostnader för anläggningar inom allmän plats regleras i det exploateringsavtal som tecknas mellan Trosa 

kommun och exploatören.  

Tekniska frågor  

Grundläggning 

I den genomförda geotekniska utredningen föreslås följande grundläggning;  

I västra och östra delområdet bedöms grundläggning av lätta byggnader (15 kPa) kunna utföras med platta på 

mark. Tyngre byggnader bör grundläggas på plintar, sulor alternativt med grävpålar ned till fastare friktionsjord 

eller berg. I centrala delområdet bör byggnader grundläggas på pålar ned till fast botten.  

Stabiliteten är tillfredställande under befintliga förhållanden med hänsyn till topografi. Permanent fyllning ovan 

befintlig markyta i områdets centrala del bör inte utföras med mer än 0,5 m (ca 10 kPa) om inte sättningar upp 

till 10‐15 cm kan accepteras. Geotekniska förstärkningsåtgärder erfordras således om nuvarande marknivå ska 

höjas. Temporär fyllning får inte överstiga 2 meter utan att lokalstabilitet kontrolleras.   

Beroende på bergets beskaffenheter, vilka kommer uppdagas under byggskedet, blir det eventuellt olämpligt 

att grundlägga direkt på berg, utan pålgrundläggning eller dylikt kan bli nödvändigt. Överlag gäller att 

exponerad bergmassa inom planområdet har goda förutsättningar för den bergschakt som kan bli aktuell vid 
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planerad exploatering. För bostadshus i nära anslutning till bergslänter är det däremot av avsevärd betydelse 

att såväl arbetsmiljö under byggnation, som långsiktig trygghet och säkerhet vid vistelse i närhet till slänterna 

tas i beaktning. Detta innebär att godtycklig släntdesign och en långsiktig och lämplig förstärkning behöver 

dimensioneras i ett kommande skede. Därutöver är det viktigt att kontinuerligt underhåll av bergslänterna inte 

omöjliggörs. Detta kommer i detalj att utredas och säkerställas i samband med projektering och 

bygglovshantering.   
Vid projektering ska svaghetszonen längs berget i detaljplaneområdets östra del (utlåtande berg, Tyréns, 

180828) särskilt beaktas och förstärknings‐ och stabilitetsåtgärder ska säkerställas med erforderlig 

grundläggning utifrån de geotekniska förutsättningarna. I exploateringsavtalet tas särskilt upp att på grund av 

de speciella geotekniska förhållanden som föreligger inom och invid exploateringsområdet förbinder sig 

exploatören att ombesörja och bekosta särskild detaljerad geoteknisk undersökning för exploateringsområdet 

och att detta ska redovisas för kommunen senast vid bygglov. 

Höjdsättning 

Översvämningsrisken som råder inom detaljplaneområdet innebär att höjdsättningen blir extra viktig vid en 

exploatering för att dagvattensituationen inte ska bli problematisk. Bostadshus ska vid genomförandet 

höjdsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att få till en säker och kontinuerlig 

ytavrinning till kringliggande lokalgator. Inga källare föreslås inom detaljplaneområdet.  

Det första förslaget till höjdsättning som togs fram under detaljplanearbetet (Tyréns 181002) visade att det är 

tekniskt möjligt att klara översvämningsrisk vid extremregn med ytlig avledning mot Tomtaklintgatan och 

Stensundsvägen. I höjdsättningen föreslogs förändrade markhöjder från 1 meters sänkning av mark till en 

höjning av mark på upp till 1.15 meter.  

Efter granskning har en fördjupad utredning gällande skyfallshantering tagits fram (Tyréns 190410) samt en 

kompletterande utredning inför ny granskningsomgång till följd av förändringar i bebyggelsestrukturen (Tyréns 

191016).  

I utredningen daterad 190410 togs ett nytt förslag till höjdsättning fram för att skydda bebyggelse inom och i 

angränsning till detaljplaneområdet från skador på grund av översvämning. I denna höjdsättning föreslås 

mindre förändringar av marknivåer än i den första höjdsättningen och planbestämmelser är satta utifrån denna 

senare höjdsättning. Föreslagna marknivåer i den senare utredningen ersätter därför den första 

höjdsättningsutredningen (181002). 

Den senare höjdsättningslösningen innebär att en kontrollerad översvämning tillåts på ytan för parkeringstorg 

samt inom gårdsytan i det västra kvarteret. För att säkerställa detta i detaljplanen har marknivån för 

parkeringstorget (TORG1) och gårdsytan reglerats till högst +6,75. Samt att färdigt golv, exklusive garagegolv, 

ska anläggas på minst 0,2 meter över angränsande gata/torg/gårds lågpunkter.  

Beräkningar i utredningarna visar att om parkeringstorget och gårdsytan tillåts översvämmas vid ett 

klimatanpassat 100‐årsregn beräknas ett vattendjup på 0,2 meter. Detta förutsatt att höjdsättningen av 

parkeringstorget och gårdsytan kompletteras med antingen ett utjämningsmagasin under parkeringsytan eller 

en kombination av nedsänkta växtbäddar på parkeringsytan och att delar av parkeringsytan höjdsätts till en 

lägre nivå än +6.75 (Tyréns 191016). 

Vattenvolymen som ansamlas på ytorna vid skyfall leds bort med hjälp av brunnar till ledningssystem 

allteftersom regnet avtar och kapacitet i ledningsnätet återställs. Då vattennivån stiger 20 cm, till +6,95, 

kommer en större area att bli tillgänglig, bl a på angränsande gator. Detta innebär att det verkliga vattendjupet 

blir mindre än 20 cm. På plankartan finns angivet att torg, gata och gångväg får användas som 

översvämningsyta. Ett vattendjup på max 20 cm bedöms inte orsaka problem med framkomlighet för t ex 

utryckningsfordon. Kompletterande analyser kommer att göras i samband med projekteringen av området. 

Detaljplaneringen säkerställer ytor för detta ändamål. 
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Ledningar 

Vattenfalls ledning inom detaljplaneområdets västra del behöver flyttas då den i planförslaget korsas av ny 

byggnad.  

De ledningar som idag är markförlagda mellan g/c‐banan och Stensundsvägen utmed vägens norra sida 

påverkas av föreslagen bebyggelse samt ny gatusektion för Stensundsvägen och kommer med största 

sannolikhet att behöva flyttas till lämpligt läge inom föreslagen gatusektion.  

Flytt av ledningar bekostas av exploatören. 

Byggtiden 

Verksamheterna i vårdcentralbyggnaden har ett stort behov av att parkering för besökare och anställda, 

angöring för besökare, transporter och leveranser fungerar väl även under byggtiden. Likaså att byggnation, 

grundläggning och anläggning planeras för att minimera störningar för verksamheterna vid exempelvis 

sprängningsarbeten eller pålning. 

Medverkande tjänstemän  

Från samhällsbyggnadskontoret  
Linda Axelsson, Planchef, Trosa kommun  

Information har även inhämtats från verksamhetsutövare i vårdcentralbyggnaden i syfte att anpassa 

detaljplanen till befintliga verksamheter.  

Medverkande konsult 
Hanna Hällström, Planarkitekt, Urban Minds 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
§ 15      SBN 2017/29 
 

Antagande – detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp 
(tidigare Bondådahagen) 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och förslag 
till ny detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt VA byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det föreslagna området är beläget mellan fritidshusbebyggelsen i den norra delen 
och Åda backar och utgör en länk mellan det nya och det gamla. Nya bostäder kan 
anslutas till den kommunala gatan och det kommunala va-nätet och stöd finns i den 
gällande översiktsplanen. Sedan samrådet har planförslaget reviderats och nu 
föreslås ett slutligt förslag godkännas inför antagande. 
 
Planen handläggs som ett standardförfarande. 
 
Ärendets beredning 
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 



 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
Linda Axelsson  
Planchef 
0156-520 37 
linda.axelsson@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-03 
Diarienummer 
SBN 2017/29 

  

Antagande - detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp, 
tidigare Bondådahagen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och förslag 
till ny detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp.  
 
 
Ärendets bakgrund 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt va byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det föreslagna området är beläget mellan fritidshusbebyggelsen i den norra delen 
och Åda backar och utgör en länk mellan det nya och det gamla. Nya bostäder kan 
anslutas till den kommunala gatan och det kommunala va-nätet och stöd finns i den 
gällande översiktsplanen. Sedan samrådet har planförslaget reviderats och nu 
föreslås ett slutligt förslag godkännas inför antagande.  
 
Planen handläggs som ett standardförfarande.   

 

 

Mats Gustafsson    Linda Axelsson 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-03 
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1. Länk till planområdet:  
https://www.google.se/maps/@58.9202696,17.5633259,1401m/data=!3m1!1e3 

2. Planbeskrivning 
3. Plankarta 
4. Granskningsutlåtande 
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INLEDNING 
 

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen 
Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden 
vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en 
planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m.fl. 
Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och 
bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess 
att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas var den här 
detaljplanen befinner sig i planprocessen. 
 

 
 
Handlingar 
Detaljplaneförslaget omfattar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
 
Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Samhällsbyggnadskontoret tog 19 augusti 2009 (dnr 2008/158) fram ett planprogram 
för Åda fritidshusområde. Kommunen har därefter år 2012 tagit fram en detaljplan för 
Hökeberga, år 2013 en detaljplan för Åda Backar, samt en detaljplan för området norr 
om Torpavägen år 2015. Detaljplan för fritidshusområdet söder om Hökeberga är 
antagen men har ännu inte vunnit laga kraft. Enligt en framtagen VA-utredning är en 
utbyggnad av kommunalt VA-nät möjligt för planområdet.  
 
Det berörda området inom fastigheten Överåda 3:1 är idag obyggt och kan ta fördel av 
goda kommunikationer utifrån sin placering invid korsningen av de nya kommunala 
lokalgatorna Brotorpsvägen samt Aspbacksvägen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2017-09-26, § 74 att uppdrag till 
Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för Bondådahagen, Överåda 
3:1.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 10 fastigheter för friliggande småhus. 
Fastigheterna får endast bebyggas med friliggande enbostadshus i högst två våningar 
med en bostad i vardera huvudbyggnaden. Byggrätten inom planområdet föreslås bli 
samma som i omkringliggande områden. Den nya bebyggelsen ska anpassas till 
naturförutsättningarna och den sörmländska kulturbygden. Bebyggelsen ska placeras 
varsamt i terrängen och dess utformning ska ge en sammanhållen känsla. I de fall 
topografin så kräver ska grundläggning anpassas och suterrängvåning anordnas. 
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Plandata 
Läge, avgränsning och areal   
Planområdet är beläget norr om Trosa tätort och utgör en del av fastigheten Överåda 
3:1. Planområdet består av ett sammanhängande område belägen vid korsningen 
Aspbacksvägen samt Brotorpsvägen. I norr avgränsas planområdet av ett naturområde, 
i väster med norra delen av Åda fritidshusområde (ett fritidshusområde under 
utveckling till helårsboende), samt i söder och i öster med natur och 
enbostadshusområdena Hökeberga respektive Åda Backar. Totalt är planområdet 
ungefär 2,2 ha.  
 

 
Planområdet i rött.  

 
Markägoförhållanden 
Planområdet berör del av fastighet Överåda 3:1. Fastigheten ägs av en enskild 
fastighetsägare och en av är ursprungsfastigheterna i området.  

 
Kommunala ställningstaganden 

 
Riksintressen 
Planförslaget ligger inom ett område som utgör riksintresseområde för rörligt 
friluftsliv (MB 4:2) samt kust och skärgården (MB 4:4). Då planområdet är omgivet av 
utbyggnadsområden och redan ianspråktagen mark för bostäder bedöms inte 
riksintressena påverkas.  
 
Översiktsplan 
Planområdet definieras i kommunens översiktsplan 2015 som ett nytt 
bostadsområde. Föreslagen plan har således delvis stöd i gällande översiktsplan. 
Översiktsplanen ger stöd för förtätning i befintliga bebyggelsegrupper och 
planområdet är beläget inom det stråk som är särskilt prioriterat för utbyggnad 
eftersom det stärker det viktiga nord-sydliga pendlingsstråket mellan Trosa och 
Vagnhärad. 
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Utdrag ur markanvändningskarta för Trosa, Översiktsplan 2015. Källa: Trosa kommun. 
 
Detaljplaner 
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.  
 
I väster angränsar planområdet till detaljplan för del av Överåda 3:54 m.fl. (P15-3), 
laga kraft år 2015. Detaljplanen reglerar befintlig bebyggelse och möjliggör ca 25 
fastigheter för friliggande småhus genom en förtätning av området och ökade 
delningsmöjligheter. Fastigheterna får endast bebyggas med friliggande enbostadshus i 
max två våningar med en minsta fastighetsstorlek 1800 kvm. i högst två. Planen anger 
att minsta tomtstorlek är 1800 kvm för större delen av planområdet.  
 
Området öster om planområdet blev detaljplanelagt år 2013 (Detaljplan för Överåda 
3:118, Åda Backar) (P12-5). Planens möjliggör ett område med 69 småhus. De nya 
enbostadshusen föreslås bestå av prefabricerade 1 och 1 ½ -planshus. Största 
byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighet är 160 kvm. 
 
Planområdet gränsar i söder till detaljplan ”Del av Trosa 11:1 (Hökeberga)” (P12-4), 
antagen 2012. Detaljplanen medger bostäder i form av friliggande enbostadshus, 
parhus samt naturmark. Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 180 
kvm och hus i två våningar är 120 kvm. 
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Utsnitt ur byggnadsplan för Överåda 3:55 samt detaljplaner för angränsande områden.  

 
Program för planområdet 
Ett planprogram för Åda fritidshusområde utarbetades under 2009. Programmet 
innehåller förslag på ny bebyggelse mellan befintliga bebyggelseområden i Åda och 
att befintlig bebyggelse ska ges nya moderniserade byggrätter. Befintliga tomter 
anses kunna tillåta tvåvåningshus med en utnyttjandegrad om 120 kvm byggnadsarea. 
Envåningshus bedömdes kunna få en största byggnadsarea om 160 kvm. Största 
tillåtna sammanlagda area för uthus och garage föreslogs till 60 kvm. Minsta 
tomtstorlek förslogs till 1800 kvm. Programmet redogjorde även för två alternativ för 
ansvar för vägnätet och gatukostnader kopplade till dessa alternativ.  
 
Det nu aktuella detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i 
planprogrammet men området i sig ingick inte i planprogrammet. Byggrätter och 
tomtstorlekar har dock studerats vidare efter programmet upprättades och har 
justerats något för att anpassas till området.  
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning har gjorts av kommunen, som bedömer att planen inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte.  
 
Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Inga 
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Detaljplanens genomförande strider 
inte mot några riksintressen eller påverkar några internationellt skyddade områden. 
Planen omfattar endast bostäder och bebyggelsen ska anslutas till kommunens vatten- 
och avloppsnät.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Natur och kultur 
 
Mark och vegetation 
Planområdet är delvis tätbevuxet med vegetation. Tall, gran och björk dominerar i 
överlag inom Åda fritidshusområde. Till största delen är planområdet mycket kuperat 
med ett en flackare karaktär norr om Brotorpsvägen. 
 
Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. 
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU 2019) består området utav glacial lera och 
urberg. Berggrunden består till huvudsak av glimmerrik omvandlad bergart, som 
till exempel skiffer. Markförhållandena bedöms övergripande som goda inom 
planområde och bedömningen är att det inte föreligger någon skred- eller rasrisk 
utifrån de förhållanden som råder på platsen. Ingen geoteknisk utredning har tagits 
fram. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer de geotekniska 
förhållandena att behöva utredas ytterligare.  

 
Kartbild från SGU 

 
Radon 
Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga 
markradonutredning. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. 

 
Förorenad mark 
Inom området finns inga kända markföroreningar.  
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
 
Kulturmiljövärden 
Planområdet är obebyggt idag och således finns området finns inga 
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kulturmiljövärden.  
 
Bebyggelseområden  
 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.  
 
Området väster om planområdet utgörs av ett tidigare fritidshusområde med en 
antagen detaljplan för ca 25 friliggande småhus i högst två våningar (P15-3). Vid 
Åda backar som ligger öster om planområdet finns även en nyligen antagen 
detaljplan för småhus (P12-5). Åda backar består av totalt 64 fastigheter med 
fastighetsstorlekar mellan ca 750 – 950 kvm.  
 
Tidigare avtal och upplåtelse 
Marken söder om planområdet har tidigare upplåtits genom ett arrendeavtal med 
exploatören för Åda backar.  
 
Föreslagen bebyggelse 
Planen föreslår 10 nya enbostadshus, i likhet med detaljplanen för Åda Backar 
(P12-5).  
 
Planförslaget avser bevara områdets kupering och vegetation där så är möjligt. 
Byggnaderna ska placeras med stor hänsyn till terrängen varför inslag av såväl 
suterräng- som planmarksbebyggelse förekommer.  
 
Planförslaget föreslår även att ny bebyggelse, likt befintliga hus inom norra och 
södra Åda fritidshusområde, placeras en bit in på fastigheten för att delvis bevara 
områdets karaktär med vegetation nära gatan. Planen anger att huvudbyggnad för 
enbostadshus ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Fristående 
komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata där 
detta är möjligt och minst 2 meter från fastighetsgräns mot granne och naturmark. 
På områden där marken är mycket kuperat så kan byggnader på några fastigheter 
behöva ligga relativt nära gatan för att få god tillgänglighet alternativt utformas 
med suterrängvåning.  
 
Det är också viktigt att i möjligaste mån bevara den kuperade terrängen i området. I 
planen anges bestämmelser om att marklov krävs för ändring av markens höjd med 
mer än 0,5 meter samt att suterrängvåning eller alternativ grundläggning ska 
byggas om terrängen möjliggör detta. 
 
Huvudbyggnaderna planeras som trähus med sadeltak och fristående garage- och 
förrådsbyggnader med sadeltak. Huvudbyggnaderna samt komplementbyggnaderna 
ska ges en enhetlig karaktär avseende uttryck, färgsättning och materialval.  

 
Planen anger att minsta fastighetsstorlek är 1800 kvm för fastighet med friliggande 
enbostadshus. Planen medger friliggande bostadshus i två våningar med en högsta 
tillåtna nockhöjd om 8,5 meter och 4,5 meter för komplementbyggnad. Endast en 
bostad i varje huvudbyggnad. 
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För huvudbyggnad för friliggande enbostadshus gäller en största tillåten 
byggnadsarea om 180 kvm i en våning och 140 kvm i två våningar. Största 
sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvm. Byggnadsarea 
innebär den area som byggnaden/huset upptar på marken. Tak ska utformas som 
sadeltak eller pulpettak med takvinkel mellan 27–45 grader. Fasad ska i huvudsak 
utföras i trä.  
 

 
 Illustration över planområdet med exempel föreslagen bebyggelse 

 
Service 
Planområdet är beläget ca 1 km norr om ett verksamhetsområde med bland annat 
livsmedelsbutiker samt ca 2,5 km norr om Trosa centrum med kommunens 
huvudsakliga samhällsservice och butiker. Söder om planområdet finns också 
Tomtaklintområdet med vårdcentral, tre förskolor, Skärlagsskolan (f-6) och 
Tomtaklintskolan (7–9).  
 
Friytor 
 
Lek och rekreation 
Naturområden för rekreation finns inom och i nära anslutning till planområdet. 
Söder om Åda fritidshusområde finns Tomtaklintskogens naturreservat. Skogen är 
definierad som en prioriterad grönstruktur i översiktsplanen. Tomtaklintskogen 
har stora biologiska värden bland annat tack vare förekomsten av döda träd och 
kalkrik jord. I skogen finns en rik flora med flera sorters örter. Skogen har även 
stora värden för rekreation och det rörliga friluftslivet. Väster om Åda 
fritidshusområde finns även en våtmarkspromenad, invid våtmarken finns ett 
fågeltorn. Tomtaklintskogens naturreservat finns god tillgänglighet för gående och 
cyklister. 



9 

TROSA KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 
Samhällsbyggnadskontoret  2020-01-15 
  Detaljplan för Bondådahagen 

  SBN 2017/18     
 

 

 
Planförslaget innebär att naturområden tas i anspråk för bebyggelse. Detta bedöms 
dock inte påverka rekreationsvärdena negativt då natursläpp sparas mellan 
bebyggelsen samt att det i planområdets omedelbara närhet finns god tillgång till 
orörda naturområden.   
 
Naturmiljö 
Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter.  
 
Vattenområden 
Planområdet ligger inte inom någon vattenförekomst. 
 
Strandskydd 
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 

 
Gator och trafik 

 
Vägar och biltrafik 
Planområdet trafikförsörjs från väg 218 via Torpavägen. Aspbacksvägen och 
Brotorpsvägen fungerar som uppsamlingsgator i nordsydlig respektive östvästlig 
riktning.  
 
Befintliga vägar inom Åda fritidshusområde är grusade med en vägbredd mellan ca 3 - 
3,5 meter och är kantade av grönska och öppna diken. Några mötesfickor finns utmed 
vägarna. Det befintliga vägnätet håller låg standard både vad gäller trafiksäkerhet och 
bärighet. Brotorpsvägen är nyligen ombyggd och har en högre standard. Kommunen 
har nyligen tagit över huvudmannaskapet för vägen fram till planområdet. 
 
I och med att planområdet och omkringliggande områden har planlagts med ett antal 
nya detaljplaner har delar av vägarna byggs om till kommunal standard och inom Åda 
fritidshusområde råder ett delat huvudmannaskap där kommunen är ansvarig för 
huvudstråket utmed Brotorpsvägen mellan planområdet och väg 218. Kommunala 
vägstandarden är ca 4,5 meter i bredd och asfalterad yta. För drift och underhåll 
ansvarar idag ägaren till Överåda 3:54.  
 

 
Sektion för lokalgata, enligt detaljplan P15-3. 
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Brotorpsvägen och Aspbacksvägen planeras utgöra lokalgata med kommunalt 
huvudmannaskap – [GATA]. Vägområde för lokalgator ska, förutom vägar, rymma 
diken och angränsande naturmark. Detta ger området en grönskande och lantlig 
karaktär. Enligt planförslaget är den minsta tillåtna vägbredden för Brotorpsvägen 
och Aspbacksvägen 11 meter. Vägen förses med körbana samt gång- och cykelbana i 
asfalt och med belysning.  
 
De övriga delarna av vägnätet kommer att fortsätta vara grusade och avses utgöra 
gemensamhetsanläggningar som samfällighetsförening sköter – [g]. En ny gata 
tillkommer i området för att möjliggöra nya fastigheter. Gatan planeras som en 
stickgata från Brotropsvägen för att möjliggöra angöring till nya fastigheter i 
planområdet. 
 
Ambitionen har varit att skapa förutsättningar för nya byggrätter utan att behöva göra 
stora ingrepp i miljön som får effekter för såväl boende som djur och natur. Större 
delen av de nya fastigheterna är därför belägna utmed lokalgatan och det är därmed 
naturligt att dessa är kommunala. Stickgata inordnas i gemensamhetsanläggningar, för 
att skapa bättre förutsättningar att bevara miljön i området. 
 
Gång och cykeltrafik 
Utmed väg 218 finns en gång- och cykelbana mellan Trosa och Vagnhärad. Det finns 
även en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning från Hökbergsvägen till Bråtagatan, 
tvärs igenom Tomtaklintskogen naturreservat. Längs med den kommunala gatan 
kommer det att finnas gång- och cykelbana.  

 
Detaljplanen bevarar möjligheten att cykla och gå igenom området och i nord-sydlig 
riktning kopplas området till omgivande bebyggelse och till Trosa tätort med nya gång- 
och cykelvägar genom Tomtaklintsskogens naturreservat. 

 
Parkering 
All parkering sker inom den enskilda fastigheten. Två parkeringsplatser per 
fastighet ska möjliggöras då det saknas möjlighet att parkera utmed gatorna. 

 
Kollektivtrafik 
Vid väg 218 finns busshållplats Augustendal, ca 350 meter från korsningen 
Hökebergsvägen och Ekbacken. Hållplatsen trafikerar bussar till Trosa hamn, 
Södertälje, Stockholm, Gnesta och Nyköping. I Vagnhärad, ca 7 km från 
planområdet, finns regional tågstation med avgångar mot Södertälje-Stockholm 
samt Nyköping-Norrköping-Linköping. 
 
Störningar 
 
Buller 
Väg 218 som ligger väster om planområdet trafikeras av ca 7000 fordon per dygn. 
Kommunen bedömer att trafiken troligen kommer att öka på lång sikt. Enligt en 
framtagen bullerutredning för detaljplan Västra Hökeberga (P14-8) erhålls 
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå på 50 meters avstånd utan skärmning från 
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väg 218. Då planområdets bostadsbebyggelse ligger som närmast ca 900 meter 
från väg 218 bedöms det inte finnas någon risk för att riktvärdena för buller 
överskrids. Avståndet till väg 787 är ca 400 meter från närmsta bostadsbebyggelse 
inom planområdet. Ljudnivån kommer mycket sannolikt inte överstiga 
rekommenderade nivåer (se ”Hur mycket bullrar trafiken”, Boverket 2016, Tabell 
1). Ingen bullerutredning för aktuellt planförslag har således tagits fram.  

 
Trafikbuller från tillkommande biltrafik bedöms inte alstra bullernivåer som 
kräver några speciella åtgärder. Under byggnation ska exploatören säkerställa att 
det finns en plan för att hantera byggbuller.  
 
Farligt gods 
Väg 218 är transportled för farligt gods. Bebyggelsen i sig är lokaliserad på säkert 
avstånd från vägen och kommer inte att generera några transporter med farligt 
gods. 
 
Översvämning 
Utifrån kommunens översiktliga översvämningskartering bör golv i all ny be-
byggelse ligga på +2,25 m ö h för att marginaler ska finnas till framtida höga 
flöden. Planområdet är beläget över denna nivå. Det finns flödesvägar genom 
planområden i norra delen av planområdet. Dessa bedöms dock inte utgöra någon 
risk för planens genomförande. När området byggs ut kommer diken anläggas 
som efter fördröjning leder ut i dikessystemet som är anlagt intill den kommunala 
gatan.    
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp  
Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En VA-utredning från 25 
juni 2015 har tagits fram Sweco Environment AB för planområdet och anslutande 
bebyggelseområden. Ledningsnätet byggs ut som ett lågtryckssystem (LTA) och 
därmed krävs en pumpstation vid varje fastighet. Ledningsnätet är dimensionerat 
för en förtätning av Åda fritidshusområde. Just nu pågår arbete med att förbereda 
för ett nytt reningsverk på västra sidan om väg 218. Kommunalt vatten och avlopp 
har byggts ut till bland annat den norra delen av Åda fritidshusområde och Åda 
backar vilket gör att det är lätt att ansluta aktuellt planområde. 

 
Inom vägområden för lokalgator och vägområden inom kvartersmark anges u-
områden på plankartan som säkerställer att allmänna ledningar säkerställs inom 
området – [u]. 
 
Räddningstjänst 
I intilliggande detaljplan för Västra Hökeberga (P14-8) finns en parkeringsficka för 
räddningstjänstens fordon anlagd i anslutning till en brandpost som är anpassad för 
Räddningstjänstens fordon. Denna finns vid infarten från väg 218 på Torpavägen. 
 
Dagvatten 
Kommunala dagvattenledningar finns idag draget fram till Torpavägen. Enligt 
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kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten omhändertas lokalt och dagvatten från 
fastigheter ska så långt som möjligt infiltreras inom den egna fastigheten. Från 
vägar avleds dagvatten i diken. Inom planområdet sker avrinningen av dagvatten i 
dagsläget via naturmark och befintligt dikessystem, där de öppna dikena längs med 
befintlig genomfartsväg är den centrala rinnvägen bort från planområdet och ner 
mot närliggande åkers täckdikessystem. I vägdiket finns flera befintliga trummor 
för dagvattnet som kommer från den norra sidan av befintlig genomfartsväg, både 
för passage under infarter till befintliga tomter och för passage under själva vägen. 
Dessa trummor har en diameter på 400 millimeter. 
 
Planens avrinningsområde är Trosaån som ligger cirka 1,5 kilometer från 
planområdet. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har 
vattenförekomsten Gälöfjärden (SE585400-173870) miljökvalitetsnormer om god 
ekologisk status år 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för 
bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Undantaget beror 
på att det anses tekniskt omöjligt att sänka halterna av ämnena till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är idag måttlig och 
den kemiska statusen är ej god om överallt överskridande ämnen inkluderas, men 
god utan överallt överskridande ämnen (VISS, 2020). Det innebär utifrån nuläget 
att Gälöfjärden klarar miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus, men att 
åtgärder behöver vidtas för att klara ekologisk status. 
Enligt VISS är det växtplankton som är utslagsgivande för den sammanvägda 
bedömningen av ekologisk status som därmed landar på klassningen måttlig. 
Totalmängd fosfor sommartid som enskild parameter är dock klassad som dålig 
status. Noterbart är att över 60 % av den totala tillförseln av näringsämnen till 
Gälöfjärden kommer från utsjön, det vill säga från havet utanför kust och öar. 
 
Hela avrinningsområdet till Gälöfjärden är nästan 5300 hektar stort. Det aktuella 
planområdets area (2,2 hektar) utgör alltså omkring 0,04 procent av 
avrinningsområdet. Dagvatten från planområdet kommer att ledas i ett dikessystem 
på över 1,5 kilometer till recipienten. Bedömningen görs vidare att dagvatten från 
planområdet troligtvis inte kommer nå hela vägen fram till recipienten. Om en viss 
del av dagvattenflödet ändå når Gälöfjärden, så har en stor andel av 
föroreningsinnehållet tagits upp av växtlighet eller genom infiltration längs 
rinnvägen. 
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De blå linjerna visar rinnvägar från planområdet söderut. Svart pil anger 
flödesriktningar © Sweco 2019 
 
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco (2019-09-13, reviderad 2020-01-15). 
Flödesberäkningar har gjorts för ett 10-årsregn samt för ett 100-års regn, 
klimatfaktorn 1,25 har använts för beräkningar efter exploatering.  
En stor andel av dagvattnet kommer precis som i dagsläget att omhändertas genom infiltration 
inom det tänkta planområdet, eller i de öppna vägdikena. Dagvattenflödet efter 
planerad exploatering beräknas bli något högre jämfört med före exploatering. Det 
innebär sammanlagt 203,2 liter per sekund för ett 10-årsregn och 435 liter per sekund 
för ett 100-årsregn, inklusive tillägget av klimatfaktor. 

Rekommendationen är därför att anpassa höjdsättningen av planområdet så att de 
befintliga rinnvägarna via befintliga vägdiken bibehålls och kompletteras med nya 
vägdiken längs med tillkommande väg.  
Behovet av fördröjningsvolym för ökade dagvattenflöden efter planerad exploatering 
beräknas vara sammanlagt 7 m3 för att kunna bibehålla samma utflöde från 
planområdet som före exploatering (se figur nedan). Denna fördröjningsvolym kan 
med fördel inkluderas i vägdiket genom att bredda diket, eller genom att variera 
dikets djup så att det skapas sträckor där dagvatten kan bli stående vid perioder av 
högre nederbörd eller snösmältning. 
 



14 

TROSA KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 
Samhällsbyggnadskontoret  2020-01-15 
  Detaljplan för Bondådahagen 

  SBN 2017/18     
 

 

 
Förslag på placering av fördröjningsmagasin, med en kapacitet på 7 m3.© Sweco 
2019 

För att optimera reningen av dagvatten bör också en del av den dikessträckan (se 
markering i figur ovan) utformas som ett krossdike. Sträckan med krossdike bör vara 
minst 70 meter. Reningen i ett krossdike är betydligt effektivare jämfört med ett 
traditionellt vägdike, vilket här kan vara en kompletterande reningsåtgärd till den 
översilning eller infiltration som kommer ske inom planområdet.  
Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra 
recipientens ekologiska status och därmed äventyra miljökvalitetsnormen för 
vattenkvalitén. För att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda 
ytor tas omhand lokalt, inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas 
omhand/infiltreras inom kvartersmarken ska flödet fördröjas. Plankartan reglerar att 
endast 70 % av marken får hårdgöras.  

Den sammantagna bedömningen av påverkan på Gälöfjärden är att den planerade 
bebyggelsen bedöms inte kunna påverka recipientens statusklassning negativt, eller 
äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Den faktiska tillförseln ut från området efter planerad exploatering kommer framöver 
kunna konstateras med hjälp av provtagning på plats.  

 
Värme 
Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta 
konvertering till alternativa värmekällor bör byggnaderna förses med lämpligt 
värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara 
energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar 
uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.  
 
El, tele och bredband 
Låg- och högspänningsledningar finns under Brotorpsvägen. Inom planområdet finns 
även teleledningar som luftledningar.  
 
Det är Vattenfall som ansvarar för elnätet i området. Enligt dem kräver planen ingen 
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ny transformatorstation utan elen för ny bebyggelse kopplas på det befintliga nätet.  
 

Avfall 
Närmaste återvinningsstation för källsortering finns vid infarten från väg 218 på 
Torpavägen. Sophämtning sker enligt anvisningar av Tekniska enheten på Trosa 
kommun. Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall och elektronik finns på 
Korslöt återvinningscentral, som ligger ca 3 km öster om Vagnhärad station längs väg 
800. En ny återvinningstation planeras vid korsningen Torpavägen och 
Hökebergsvägen.  
 
För att sophämtning ska kunna ske vid varje fastighet måste vägarna ha en körbana på 
minst 3,5 meter i bredd. Vägarna ska antingen vara genomfartsgator eller ha 18-meters 
vändplaner där sopbilar kan vända utan att backa.  
 
Inverkan på miljön 
 
Mark och vegetation 
Planförslaget avser bevara områdets kupering och vegetation där det är möjligt. 
Planförslaget föreslår att nya hus, likt befintliga hus inom Åda fritidshusområde, 
placeras en bit in på tomten för att delvis bevara områdets karaktär med vegetation 
nära gatan. Detta regleras i överlag genom planbestämmelse om att huvudbyggnad 
inte får uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Fristående 
komplementbyggnad får inte placeras närmare än 6 meter från gata och 2 meter från 
fastighetsgräns mot granne. På områden där marken är mycket kuperat så kan 
byggnader på några fastigheter behöva ligga relativt nära gatan för att få god 
tillgänglighet alternativt utformas med suterrängvåning. Dessa regleras i så fall med 
särskilda planbestämmelser. Planförslaget ämnar skapa förutsättningar för nya 
byggrätter utan att behöva göra stora ingrepp i miljön som får effekter för såväl 
boende som djur och natur. 

 
Riksintressen 
Planområdet är beläget inom riksintresseområdena för rörligt friluftsliv samt kust 
och skärgård. Riksintressena bedöms inte påverkas av planförslaget.  

 
Trafik 
Tillfart sker via Brotorpsvägen och interna stickgator. Parkering ska framförallt 
ske inom den enskilda fastigheten. Den trafik som alstras av den tillkommande 
bebyggelsen bedöms rymmas inom befintligt vägnät då vägstandarden kommer 
förbättras i samband när förbättras när Aspbacksvägen och resterande del av 
Brotorpsvägen byggs ut till kommunal standard och med att kommunen tar över 
huvudmannaskapet.  
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REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 
Ändrad lovplikt 
Marklov krävs för ändring av markens höjd med mer än 0,5 meter. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetid för planområdet är fem (5) år efter planen vunnit laga kraft.  
 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900). Tidplanen är 
preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång. 
 
September 2019 Beslut om samråd 
Oktober 2019 Samråd 
December 2019 Beslut om granskning 
Januari 2020 Granskning 
Februari 2020 Godkännande i SBN 
Mars 2020 Antagande i KF 
April 2020 Laga kraft  

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats (Lokalgata och Natur). Kommunen 
ansvarar därmed för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark. 

 
Vatten- och avlopp 
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Kommun ansvarar för projektering, finansiering och utbyggnad av vatten- 
och spillvattennätet fram till fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för 
anslutning och bekostnad utifrån gällande VA-taxa.  
 
El, tele och fiber 
Vattenfall eldistribution AB ansvarar för elnätet.  
 
Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.  
 
Vid utbyggnad av det kommunala VA-nätet kommer även förberedelse att 
ske för fiber. Trofi ansvarar för fibernätet. 
 
Bebyggelse på kvartersmark 
Fastighetsägaren, arrendatorn och byggherren ansvarar för alla anläggningar inom 
kvartersmark.  
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Nybyggnadskarta beställs hos Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är 
kommunens mät- och kartentreprenör. 
 
Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar mm 
ställs till Lantmäterimyndigheten i Sörmlands län. 
 
Ansökan om bygglov och bygganmälan handläggs av Samhällsbyggnadskontoret 
på Trosa kommun. 
 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt i enlighet med kommunens 
antagna VA-policy.  
 
Avtal 
Kommunen kommer att teckna ett exploateringsavtal med markägaren till 
Överåda 3:1 för att reglera anslutning till kommunala VA-nätet, utbyggnad av 
vägar, exploateringsersättning för Stensundsvägen, fastighetsrättsliga frågor 
samt andra exploateringsrelaterade frågor. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 
Fastighetsbildning och fastighetsregleringar 
Fastighetsägaren till Överåda 3:1 överlåter den mark som i planen föreslås bli 
allmän plats till kommunen. Överlåtelse och ansvar kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal.  
 
Servitut 
I planen har tillfartsmöjligheter säkerställts till fastigheten. Eventuella behov av 
att bilda nya servitut ska ske på fastighetsägarens initiativ.  
 
Idag finns flera officialservitut för väg som belastar stamfastigheten Överåda 
3:1 till förmån för fastigheter utanför planområdet. Dessa bör upphävas då 
vägen genom planområdet kommer att bli kommunal.  
 
Det finns även flera olokaliserade servitut för kraftledning som belastar 
stamfastigheten Överåda 3:1, dessa ligger inte inom det aktuella planområdet.  
 
En gemensamhetsanläggning behöver bildas för drift och skötsel av vägsystemet 
som inte ingår i kommunala gatunätet. Bostadsfastigheter och arrendetomter 
som trafikförsörjs av respektive tillfartsväg ska ingå. Fastighetsägare och 
arrendatorer kan initiera bildande av gemensamhetsanläggningar. Ägaren av 
Överåda 3:1 ska initiera bildande av gemensamhetsanläggningar. 
 
Om befintliga gemensamhetsanläggningar eller servitut inte längre har någon 
verkan ska dessa upphävas. En överenskommelse ska då träffas och en ansökan 
skickas till lantmäteriet. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Plankostnad 
Planen bekostas av fastighetsägaren till Överåda 3:1.  
 
Gatukostnader 
Kostnader för vägutbyggnad m.m. kommer att debiteras fastighetsägare inom 
planområdet. För att fördela kostnaderna upprättas en gatukostnadsutredning 
parallellt med detaljplanen. Ett villkor för gatukostnaderna är att anläggningarna 
tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastigheterna. Se vidare för 
beräknade gatukostnader för olika fastigheter. 

 
Vatten och avlopp 
Anläggningskostnaderna för det allmänna VA-nätet finansieras med 
anslutningsavgift för fastigheterna enligt gällande VA-taxa. Enligt VA-
lagstiftningen jämställs arrendator med fastighetsägare i och med 
arrendeavtalets långsiktighet. Således kommer kommunen att teckna avtal 
med enskilda arrendatorer och fastighetsägare vad gäller anslutning till det 
kommunala VA-nätet.  
 
Anslutningskostnaden regleras i kommunens VA-taxa vilken revideras och 
fastställs regelbundet av Kommunfullmäktige, vanligen en gång per år. 
Taxan är beräknad utifrån olika faktorer, bland annat tomtyta och 
anslutningspunkt.  
 
Kommunen tillhandahåller pumpstation med tillbehör. Fastighetsägare 
svarar för nedgrävning av pumpstationstank, anslutning av avloppsledning 
till hus samt anslutning av el- och signalkabel och larmindikator till 
fastighetens elinstallation. Fastighetsägare svarar för pumpens 
elförbrukning. Kommunen svarar sedan för drift (exkl. elförbrukning), 
underhåll och förnyelse av LTA pumpstationen. 
 
Pumpstationen behöver få en yta om några kvadratmeter och förläggas på 
någon meters djup. Till pumpen behöver elanslutning finnas. Pumpen bör 
ligga lägre än huset för att få självfall. Vanligtvis brukar pumpen placeras i 
del av tomt närmast gatan och så nära anslutningspunkt som möjligt. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren för Överåda 
3:1 avseende att reglera gatukostnad för bostadsfastigheter vid 
Brotorpsvägen, överlåtelse av allmän platsmark, fastighetsrättsliga frågor 
mm. 
 
Övriga kostnader 
Ersättning för fastigheten, tillköpsmark m.m. regleras i det köpeavtal som upprättas 
mellan fastighetsägaren till Överåda 3:1 och köparen. Kostnader för bygglov 
debiteras enligt gällande taxa.  
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TEKNISKA FRÅGOR 
 
Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten- och spillvattennät med anslutningspunkter ska byggas inom 
planområdet. 
 
Dagvatten 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten tas om hand lokalt så långt som 
möjligt. Dagvatten från gator avleds via diken. Kommunen kommer i samband med 
projektering av lokalgatan se över anslutande dikessystem. Exploatör för nya 
bostadsområdena kan även behöva studera vidare dagvattenfrågan vid 
genomförandeskedet.  

 
Geoteknik 
Ingen geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet. Om geoteknisk 
utredning behövs vid byggnation ansvarar respektive fastighetsägare som är berörd 
eller initierar åtgärd för denna.  
 
 
MEDVERKANDE 

 
Medverkande tjänstemän 
Linda Axelsson, planchef 
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef 
 
Medverkande konsulter 
Maria Hjort, planeringsarkitekt, Norconsult AB 
Linnea Fröjd, planeringsarkitekt, Norconsult AB 
Sarah Olsson, planeringsarkitekt, Norconsult AB 

 
 

Trosa kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 

 
 
 

Linda Axelsson    Mats Gustafsson 
Planchef     Samhällsbyggnadschef 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Lokalgata

GATA

1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Största byggandsarea för huvudbyggnad i en våning är 180 kvm och för huvudbyggnad i två

våningar 140 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea för uthus/garage är 60 kvm, varav

högst 40 kvm per byggnad. Endast en bostad per huvudbyggnad.

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek ,  4 kap 18 §

Minsta fastighetsstorlek är 1800 kvadratmeter

Placering,  4 kap 16 § 1

Huvudbyggnad ska placeras minst 5 meter mot gata och 4,5 meter från fastighetsgräns.

Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata och 4,5 meter från fastighetsgräns.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Endast frilligande hus

Tak ska vara röda och utformas som sadeltak eller pulpettak med takvinkel på mellan 11-40

grader. Fasad ska i huvudsak utföras i trä och färgsättning ska anpassas till omgivande

bebyggelse.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter och nockhöjd för komplementbyggnad är 4,5

meter.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 10 §

Endast 70 % av markytan får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid ,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft

Ändrad lovplikt ,  4 kap 15 § 3

Marklov krävs vid all ändring av markens höjd

Markreservat ,  4 kap 6 §

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

dagvattenhantering

FORN

Fornlämning

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Väg

Nivåkurvor

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

00:00

00,00

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A1

Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering

och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000

Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av

horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.

Fastighetsredovisningen hänför sig till 2018-01-03.

Karin Söderström
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Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät 
2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förlag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Trosa kommun har för 7:e gången genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Årets resultat visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket nöjda med frågor 
inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. Därmed ligger 2019 års 
resultat samma höga nivå som föregående års mätning. Kommunfullmäktiges 
målsättning är 80 procent eller högre.   

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng 
för Trosa kommun, vilket är ett index högre jämfört med föregående års mätning. Det 
kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 120 kommunerna som har 
rapporterat in till SKL för 2018 och 2019. 
 
Ärendet 
Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomförs årligen kallas för 
Hållbar Medarbetar Engagemang (HME). Totalt rör det sig om 9 frågor som tar sin 
utgångspunkt fån tre huvudområden d.v.s. motivation, ledarskap och styrning. Un-
der 2013 och t.o.m. 2019 har knappt 200 kommuner och ett antal regioner som 
genomförde enkätundersökningen en eller flera gånger.  

 
I samband med att Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram dessa ge-
mensamma enkätfrågor kan vi räkna med att denna enkät kommer ett bli en stan-
dard för många kommuner och landsting i framtiden. Fördelen med att få en 
gemensam enkät där kommunerna och landstingen svarar på samma sätt är att 
enkätresultatet blir jämförbart. På sikt kommer det innebära att Trosa kommun kan 
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jämföra sina resultat med andra jämförbara kommuner. Resultaten går också att 
bryta ner per huvudområde (motivation, ledarskap och styrning) men det går också 
att jämförbara mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hem-
tjänst, SÄBO o.s.v.  
 
Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har 
svarat på enkäten ska svara på betyget 4-5 sammanvägt av samtliga 
9 enkätfrågor. Nedan kan konstateras att resultatet för Trosa kommuns del över-
träffar det högt ställda målet och får ett resultat på 87 procent av alla som har sva-
rat betyget 4-5. Nivån överträffas dessutom inom alla tre huvudområdena, motiva-
tion, ledarskap och styrning jämfört med kommunfullmäktiges mål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så 
även detta år. Totalt har 822 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svars-
frekvens på ca 95 procent. Svarsfrekvensen är hög och jämn inom samtliga nämn-
der/verksamheter.  

 
Jämförs Trosas indexsiffra som är totalt på 85 poäng kan vi konstatera att Trosa 
kommun ligger kvar i det absoluta toppskiktet. Det är just nu bara Storfors som har 
rapporterat in högre index än Trosa kommun.  
 
 
 
Torbjörn Unnebäck 
Personalchef  
 
 
Bilagor 
Hållbar Medarbetar Engagemang – frågeställningar och resultat   

 

 HME-enkäter 
 (2018) 2019 

Trosa 
Andel 
4-5 

KF 
Mål 
4-5 

Trosa 
index 

Jämf. 
SKL 

index 

  Motivation     (88%) 90%  80%       (85) 86         (77)  

  Ledarskap      (86%) 87%  80%  (84) 85          (80)  

  Styrning     (85%) 85%  80%  (83) 83         (79)  

  Totalt     (87%) 87%  80%  (84) 85         (79) 
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Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.   
 
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen. 
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.    
 
________ 
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Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Narkotikahund i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans 
förebyggande arbete. Polismyndigheten utfärdade riktlinjer 2016 för narkotikasök 
med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i 
förebyggande syfte. Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som 
brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna 
samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen.  
 
För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat 
en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan 
komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna 
till att narkotikahund kan förekomma. 
 
En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där 
elever inte vistas i skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med 
narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och 
inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen 
övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 7     HN 2019/36 
     
 
Yttrande över motion ”Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika” 
 
Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
___________ 
 
Ärendet  
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  
 

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Danielsson (S): Motionen anses besvarad.   
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att humanistiska nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson  
– Motion ställd av Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) om Vässa det 
förebyggande arbetet mot narkotika 2019-03-13.  
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
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Yttrande - motion om vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  
 

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
Yttrande   
Motionären föreslår att narkotikahund kan användas vid högstadieskolorna och att 
det följer lagar och förordningar. Att insats med narkotikahund skall ske på 
skolledningens initiativ  och att insatser skall tas varje termin.  
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.   
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
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innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.  
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen.   
  
Handlingsplanen uttrycker att Trosa kommun ska verka för ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och ett minskat tobaksbruk.  
  
Pågående insatser   

• ANDT-förebyggande arbete på skolor.  
• Föräldrar inbjuds till informationer.  
• Kommunen utför tillsyn av rökfria miljöer på skolgårdar.  
• Elevhälsan genom hälsosamtal med alla elever i årskurs 8.  
• En handlingsplan med rutiner och riktlinjer för det förebyggande och aktiva 

arbetet mot ANDT för Trosa kommuns skolor arbetas i dagsläget fram i 
samverkan med socialtjänsten och länsstyrelsen. Där ingår information om 
ANDT, hur personal kan arbeta med ANDT i undervisning samt åtgärder vid 
misstanke om användning av ANDT-preparat.   

• Trosa kommuns fritidgårdsverksamhet har en policy med riktlinjer mot 
alkohol, narkotika och tobak där rutiner för åtgärder vid misstanke om 
användning av ANDT-preparat finns.   

• Aktuell lägesbild och insatser koordineras i regelbundna möten mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritidsgårdarna (SSPF-möte) för snabba och 
samordnade reaktioner. 

• Två fältassistenter utför dagligen arbete på högstadiet och har lokal på 
respektive högstadium. 

• Användning av narkotikahundar i skolmiljö ingår som en del av det 
förebyggande arbetet från hösten 2018. 

 
Narkotikahund i skolmiljö 
Narkotikahund i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans 
förebyggande arbete. Polismyndigheten utfärdade riktlinjer 2016 för narkotikasök 
med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i 
förebyggande syfte. Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som 
brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna 
samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen.  
 
För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat 
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en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan 
komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna 
till att narkotikahund kan förekomma. 
 
En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där 
elever inte vistas i skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med 
narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och 
inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen 
övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. 
 
Mot bakgrund av ovan anförda perspektiv förelås att motionen bör avstyrkas.  
 
 
Mats Larsson  
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion ställd av Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) om Vässa det 
förebyggande arbetet mot narkotika.  
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  
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Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan – kommunen 
måste ta sitt ansvar som huvudman 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Frågan om osakliga läromedel har hanterats i kommunfullmäktige vid ett flertal 
tillfällen. Frågorna i motionen är snarlika de som ställdes i interpellationerna om 
osakligt läromedel 2017 och 2019. Inget har ändrats i sak och därför blir svaret på 
motionen detsamma som senast frågan hanterades.   
 
Trosa kommun finner inga skäl att agera på de frågeställningar som framställs i 
motionen om osakliga läromedel i skolan. Följaktligen finns därför heller inga skäl 
till åtgärder. 
 
Skolkontoret har i beredningen av denna motion och tidigare interpellationer i 
samma ärende utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet 
bygger på lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och 
ett eget ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel.  
 
________ 
 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.  I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna 
motion.  

2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av 
kommande läromedel säkerställs.   
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Skäl för det föreslagna beslutet 
I denna fråga har skolkontoret återkommande haft dialog med Gleerups förlag som 
är utgivare av läromedlet Utkik Religion åk 7-9 för att få deras kommentar till 
motionärens frågor gällande avsnittet islam, vi hänvisar till deras svar: 
 
”Gleerups läromedel utgår alltid från gällande styrdokument för skolan och strävar 
därför efter balans och vetenskaplighet. Bland flera andra punkter står det i 
kursplanens syfte för religionskunskap att undervisningen ”allsidigt” ska ”belysa 
vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för 
att främja social sammanhållning och som orsak till segregation .” Vidare är syftet 
att undervisningen ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet 
och relationer.” (Lgr 11, s. 206) 
 
Vi menar att det aktuella läromedlet/avsnittet lever upp till dessa liksom 
kursplanens övriga syften. Vidare erbjuder texter, bilder, lärarguide och övningar 
ett material som ger läraren underlag för en professionell undervisning som tar upp 
alla relevanta delar av kursplanens centrala innehåll. Innehållet kan därmed som vi 
ser det ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor mot de kunskapskrav som 
finns angivna i kursplanen.  
 
Vi har stort förtroende för lärarna och deras förmåga att välja det 
undervisningsmaterial de behöver (från etablerade läromedelsproducenter, men 
också från andra). Den aktuella texten ingår i en läromedelsserie som funnits några 
år och som används och läses av många lärare och elever. Vi känner oss helt 
trygga med att den uppfyller de kvalitetskrav man kan kräva som lärare och från 
skolmyndigheters sida. Vi vill också understryka att det aktuella läromedlets text till 
stora delar fackgranskats av religionsvetenskaplig expertis för att säkerställa 
framställningens kvalitet.  
 
Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra läromedel och läser alla granskningar 
som görs och som kommer till vår kännedom. Har någon synpunkter på sakfrågor 
kan de vända sig direkt till oss.” 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 8     HN 2019/37 
     
 
Yttrande över motion ”Osakliga läromedel i skolan – 
kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman” 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande.  I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna motion.  
2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av kommande 
läromedel säkerställs.   
  
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09 
– Motion med bilaga från Bertil Malmberg (SD) angående osakliga läromedel i 
skolan – kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 2019-03-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion om osakliga läromedel i skolan – 
kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande.  I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna motion.  
2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av kommande 
läromedel säkerställs.   
  
Yttrande  
Skolkontoret har i beredningen av denna och liknande motioner i samma ärende 
utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet bygger på 
lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och ett eget 
ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är hur man 
använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel.  
  
Lärarens profession  
Lärarna i Trosa anammar och vidarebefordrar ett kritiskt förhållningssätt till de 
texter som används. Man använder kompletterande material och man har ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Trosa har en hög andel behöriga lärare som tillägnat 
sig ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt i sin profession. Lärarna i Trosa har 
kommungensamma ämnesgrupper, där man diskuterar pedagogiska frågor, urval av 
material, metoder och pedagogik, vilket därmed borgar för en mångfald och säkring 
av ett professionellt förhållningssätt till urval av fakta, kompletterande material och 
till ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Läraren är suverän i sitt val av 



 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(3) 
Humanistiska nämnden 2020-01-09 

 
 
 
läromedel, läraren väljer litteratur, kompletteringsmaterial och upplägg av 
undervisningen för att undervisningen och undervisningsmaterialet sammantaget 
skall ge en utbildning som följer de kursplaner som är fastställda av Skolverket. 
 
Framtagning av läroböcker och marknadskrafter 
De flesta skolböcker skrivs av lärare, som har både ett pedagogiskt perspektiv och 
ämnesperspektiv. Processerna vid de förlag som ger ut läroböcker kan se olika ut 
beroende på förlagets storlek, men innehåller i huvudsak följande inslag, processer 
och funktioner: Författaren som skriver en ursprunglig text.  Redaktör som i dialog 
med författaren granskar och utvecklar text och form. Redaktionsråd där flera 
redaktörer – ibland tillsammans med ämneskompetenta specialister granskar 
texter.  
 
Ämnesspecialister/Ämnesråd 
Konkurrensen bland läromedelsproducenter innebär att de som säljer läromedel 
måste hålla en hög kvalitet för att få sälja sina läromedel, och att de stora 
läromedelsförlagen har redaktörer och bedömningsgrupper som är väl insatta i de 
ämnen som läroböckerna behandlar. En dålig lärobok, eller en lärobok som av flera 
befinns vara behäftad med felaktigheter i texter eller med dåligt pedagogiskt 
upplägg kommer att ratas av marknaden och försvinna från sortimentet. I ett 
sådant sammanhang kan man konstatera att det är välkommet med synpunkter på 
läroböcker från medborgare. Det innebär att det kritiska förhållningssättet 
ytterligare kan utvecklas, och borgar för ett perspektiv med mångfald.  
 
I denna fråga har skolkontoret återkommande haft dialog med Gleerups förlag som 
är utgivare av läromedlet Utkik Religion åk 7-9 för att få deras kommentar till 
motionärens frågor gällande avsnittet islam, vi hänvisar till deras svar: 
 
”Gleerups läromedel utgår alltid från gällande styrdokument för skolan och strävar 
därför efter balans och vetenskaplighet. Bland flera andra punkter står det i 
kursplanens syfte för religionskunskap att undervisningen ”allsidigt” ska ”belysa 
vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för 
att främja social sammanhållning och som orsak till segregation .” Vidare är syftet 
att undervisningen ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet 
och relationer.” (Lgr 11, s. 206) 
 
Vi menar att det aktuella läromedlet/avsnittet lever upp till dessa liksom 
kursplanens övriga syften. Vidare erbjuder texter, bilder, lärarguide och övningar 
ett material som ger läraren underlag för en professionell undervisning som tar upp 
alla relevanta delar av kursplanens centrala innehåll. Innehållet kan därmed som vi 
ser det ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor mot de kunskapskrav som 
finns angivna i kursplanen.  
 
Vi har stort förtroende för lärarna och deras förmåga att välja det 
undervisningsmaterial de behöver (från etablerade läromedelsproducenter, men 
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också från andra). Den aktuella texten ingår i en läromedelsserie som funnits några 
år och som används och läses av många lärare och elever. Vi känner oss helt 
trygga med att den uppfyller de kvalitetskrav man kan kräva som lärare och från 
skolmyndigheters sida. Vi vill också understryka att det aktuella läromedlets text till 
stora delar fackgranskats av religionsvetenskaplig expertis för att säkerställa 
framställningens kvalitet.  
 
Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra läromedel och läser alla granskningar 
som görs och som kommer till vår kännedom. Har någon synpunkter på sakfrågor 
kan de vända sig direkt till oss.” 
 
Mot bakgrund av ovan anförda perspektiv föreslås att motionen bör avslås. 
 
 
 
Mats Larsson 
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion med bilaga från Bertil Malmberg (SD) angående osakliga läromedel i skolan 
– kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 2019-03-13  
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  
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Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och 
dess bolag” 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Kommunfullmäktige antog 2018 en reviderad energi- och klimatplan. Syftet med 
planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och 
klimatmålen uppnås. Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och 
en stor utmaning för kommunen att hantera.  
 
Trosa kommun har två mål gällande minskad energiförbrukning. Det ena målet 
avser kommunens byggnader och det andra målet avser hushållsel. Flera aktiviteter 
kommer att initieras av Trosa kommun för att nå målen om minskad 
energianvändning.     
 
Fjärrvärmen i Trosa kommun är helt förnybar. Kommunens ambition är att samtliga 
kommunala byggnader ska ha fjärrvärme. För att det ska vara möjligt är vi 
beroende av att Statkraft bygger ut sitt fjärrvärmenät.  
 
Trosa kommun arbetar aktivt med att öka egen produktion av el. En åtgärd som 
redan genomförs är att installera solceller på lämpliga kommunala byggnader. 
Installation av solceller på byggnader tillhörande det kommunala bostadsbolaget 
finns med vid planering av renovering och nybyggnation.  
 
________ 
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Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Under 2019 har en översyn av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
nämndernas mål genomförts. Det resulterade i två mål gällande minskad 
energiförbrukning, ett mål för kommunens byggnader och ett mål som är 
övergripande för kommunen:    
 

• Energiförbrukningen/fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % 
från år 2019 till år 2022. Teknik- och servicenämndens mål 

• Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och 
fritidshus ska årligen minska (kWh/inv). Kommunstyrelsens ekoutskotts mål 

 
Teknik- och servicenämnden och kommunstyrelsens ekoutskott har flera åtgärder 
planerade för att nå målen, både i kommunens och bolagens byggnader men också 
övergripande i kommunen.  
 
En viktig åtgärd som tekniska enheten kommer implementera är ett styr- och 
övervakningssystem avseende fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att 
initiera och följa upp åtgärder. Detta för att kunna följa respektive fastighet på ett 
strukturerat sätt. Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 
2020-2022. Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att 
genomföras i form av en gemensam driftövervakning. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 3     TSN 2020/3 
 

Yttrande över motion – ”Mät och sätt tydliga mål om 
minskad energianvändning i Trosa kommuns egen 
organisation och dess bolag” 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
___________ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och 
servicenämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
Yttrande 
Teknik- och servicenämnden har beslutat om mål avseende minskad 
energiförbrukning (2019-12-05, § 66, dnr TSN 2019/77): 
 
Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022.  
 
För att uppnå nämndens mål kommer flera aktiviteter att initieras. Kostnaden för 
energi är en stor del av driftbudgeten för Trosa kommuns fastigheter. Den har ökat 
senaste åren delvis på grund av väsentligt höjda elpriser, samt ökat nyttjande av 
lokaler på grund av tillväxt.  
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 3 
 
 
Tekniska enheten arbetar nu aktivt med att säkerställa kvaliteten långsiktigt i 
kommunens elavtal. Dessutom påbörjas systematiskt mätning, dokumentation, 
uppföljning och initiering av åtgärder. Från 2021 kommer Trosa kommun och Trobo 
att upphandla gemensamt elavtal. 
 
För att kunna följa respektive fastighet på ett strukturerat sätt kommer tekniska 
enheten att implementera ett styr- och övervakningssystem avseende 
fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att initiera och följa upp åtgärder. 
Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 2020-2022. 
 
Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att genomföras i form 
av en gemensam driftövervakning. 
 
Analys av fjärrvärmekonvertering kommer att genomföras. 
 
Solceller kommer, där så är lämpligt, att övervägas. Detta innebär ökad egen 
produktion av el. 
 
Vid nybyggnation ska lösningar som ger minskad energiförbrukning övervägas, 
samt att LCC (livscykelkostnad) kalkyler upprättas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Pia Jonsson (S): Bifall till motionen. 
Karin Bråth (S): Bifall till motionen. 
John Carlsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2020-01-07. 
– Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Forts. § 3 
 
 
Skriftlig reservation 
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation: 
Miljöpartiet vill reservera sig mot beslutat vid mötet att avslå motionen ”Mät och 
sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation 
och dess bolag” som togs upp vid TSNs möte 2020-01-23. Anledningen till att 
Miljöpartiet vill bifalla motionen är att vi anser att ambitionen om ”minskad 
energiförbrukning/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022” (motsvarar ca 2 %) är för lågt satt och vill öppna upp för en ökad 
minskningshastighet. Argumentet är att Trosa kommun med sina egna fastigheter 
bör gå i spetsen och försöka följa de nationella målen. I klimatlagen som antogs 
2018 är Sveriges mål att till 2030 ha en 50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. I Trosa Energi- och klimatplan står att kommunen ska ha 20 % 
effektivare energianvändning (jämfört med 2008) år 2020. Om detta har uppnåtts 
så innebär det att ytterligare 30 % minskning bör ske under de tio år som återstår 
till 2030 för att uppnå samma nivå som de nationella målen anger. Detta innebär en 
årlig minskningshastighet på 3,33 % och att ambitionsnivån bör höjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion – ”Mät och sätt tydliga mål om 
minskad energianvändning i Trosa kommuns egen 
organisation och dess bolag” 

 
Förslag till beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och 
servicenämnden för yttrande. I motionen för föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
 
Yttrande 
Teknik- och servicenämnden har beslutat om mål avseende minskad 
energiförbrukning (2019-12-05, § 66, dnr TSN 2019/77): 
 
Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022.  
 
För att uppnå nämndens mål kommer flera aktiviteter att initieras. Kostnaden för 
energi är en stor del av driftbudgeten för Trosa kommuns fastigheter. Den har ökat 
senaste åren delvis på grund av väsentligt höjda elpriser, samt ökat nyttjande av 
lokaler på grund av tillväxt. Tekniska enheten arbetar nu aktivt med att säkerställa 
kvaliteten långsiktigt i kommunens elavtal. Dessutom påbörjas systematiskt 
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mätning, dokumentation, uppföljning och initiering av åtgärder. Från 2021 kommer 
Trosa kommun och Trobo att upphandla gemensamt elavtal. 
 
För att kunna följa respektive fastighet på ett strukturerat sätt kommer tekniska 
enheten att implementera ett styr- och övervakningssystem avseende 
fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att initiera och följa upp åtgärder. 
Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 2020-2022. 
 
Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att genomföras i form 
av en gemensam driftövervakning. 
 
Analys av fjärrvärmekonvertering kommer att genomföras. 
 
Solceller kommer, där så är lämpligt, att övervägas. Detta innebär ökad egen 
produktion av el. 
 
Vid nybyggnation ska lösningar som ger minskad energiförbrukning övervägas, 
samt att LCC (livscykelkostnad) kalkyler upprättas. 
 
 
 
 
Kerstin Tibbling   Ulf Hagstedt 
Produktionschef   Teknisk chef  
  
 
 
 
Bilagor 
Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
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Anmälan av delegeringsbeslut 

 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

2019/175 1.2 Beslut om att inte lämna ut 
uppgifter/allmän handling 

2019-11-18 Kanslichef  

2019/3 5.4  Riktlinjer för medel med 
särskilt placeringsbeslut. 
Fondering av årets 
avsättning till Ostlänken 

2019-12-05 KS ordf. 

2019/3 2.1 Tf. kommunchef 2019-12-20 
– 2020-01-07 

2019-12-18 KS ordf. 

2019/4 2.3 Tf. IT-chef 2020-01-04 – 
2020-01-17, Martin Snygg 

2019-12-10 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-12-31 – 
2020-01-05, Lisbeth 
Lampinen 

2019-12-30 Kommunchef 

2019/5 3.7 Avskrivning fordran, löpnr: 
43-46/2019 

2019-11-15 Ekonomichef 

2019/5 3.7 Avskrivning fordran, löpnr: 
47-50/2019 

2019-12-10 Ekonomichef  

     

 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-02-19 
Diarienummer 
KS 2020/2 

  

Anmälningsärenden 

Trosa Fibernät AB 
- Protokoll 2020-02-10. 
 
Trosabygdens Bostäder AB 
- Protokoll från styrelsemöte 2019-12-16 
 
Trafikrådet 
- Minnesanteckningar från Trafikrådet 2020-02-12 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
- Protokoll från Äldre- och omsorgsrådet 2019-11-28 
 
Gemensamma patientnämnden 
- Protokoll från sammanträde 2019-12-16 
 
Samordningsförbundet RAR 
- Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll från sammanträde 2019-11-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Beslut 2020-02-10 § 2, Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 
intrångsskydd  
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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