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

Kallelse 
Datum 
2021-10-20 
 

Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 09:00 Stängt sammanträde 
 

Plats: Skärborgarnas hus 
 

Gruppmöten: Information kommer från respektive gruppledare 
  
Förtäring: Kaffe och smörgås finns framdukat fr.o.m. kl. 08:30 

Lunch serveras ca kl. 12:00 
 
 

 

Kallelse till kommunstyrelsen  

Informationsärenden Dnr 

1.  Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 
2022-2033 
(Muntlig information från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson) 

   

2.  Uppstart av ny kommunal busslinje i Trosa kommun 
(Muntlig information från infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg)  

   

3.  Statusuppdatering överföringsledning 
(Muntlig information från teknisk chef Ulf Hagstedt och produktionschef KFTS Kerstin 

Tibbling) 

   

4.  Pågående investeringar 
(Muntlig information från teknisk chef Ulf Hagstedt och produktionschef KFTS Kerstin 

Tibbling) 

   

5.  Upphandling av tjänstekoncessioner 
(Muntlig information från Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS) 

   

6.  Besöksnäring 
(Muntlig information från näringslivschef Jonas Ivervall) 

   

7.  Delårsbokslut 2021 
(Muntlig information från ekonomichef Marlene Bernfalk och personalchef Torbjörn 

Unnebäck) 

   

Till kommunstyrelsen 

8.  Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2021 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2021/57   

9.  Förvärv av del av fastigheten Tureholm 2:8 samt försäljning av del 
av Kroka 1:1 i Vagnhärad 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2021/127   
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Till kommunfullmäktige 

10.  Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2021 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 
(Delårsbokslutet skickas ut den 22 oktober) 

KS 2021/58   

11.  Uppföljning av Energi- och klimatplan 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt ekoutskottets förslag. 

KS 2021/109   

12.  Redovisning av obesvarade motioner 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2021/47   

13.  Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade 
utomhusisrinken men en hållbar energilösning 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt kultur- och fritidsnämndens 

förslag. 

KS 2021/99   

Övrigt 

14.  Övriga anmälningsärenden KS 2021/2 

 
 
 
Daniel Portnoff   Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare   
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Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret 
Marlene Bernfalk 
0156-520 92 
Marlene.bernfalk@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-04 
Diarienummer 
KS 2021/57 

  

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen  
per augusti 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos. 

 
Sammanfattning ekonomiskt resultat och helårsprognos 
Delårsresultat 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 19,1 mkr, 
varav politisk verksamhet står för 15,3 mkr och kommunkontoret för 3,8 mkr. Inom 
politisk verksamhet står central buffert för 13,9 mkr. I övrigt har kommunstyrelsen, 
likt tidigare år, ett starkt resultat i delåret som minskar mot bakgrund av större 
kostnader under hösten, framförallt beroende på att budgetmedel för central buffert 
fördelas efter delårsbokslut.  
 
Prognos 
Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor beräknas 
sammantaget att ge ett underskott på 1 250 tkr exklusive central buffert. Inklusive 
central buffert är prognosen för kommunstyrelsen 7 302 tkr efter fördelning av 
densamma till verksamheterna. Digitala möten har minskat kostnaderna för 
mötesarvoden och politisk ledning prognostiserar ett överskott på 1 800 tkr.  
 
Kommunkontoret prognostiserar ett underskott på 3 050 tkr. De främsta orsakerna 
är årets personalgåva om 2000 kr per anställd i kommunen som belastar 
personalenheten med 2,0 mkr, ökade kostnader i samband med införande av nytt 
ekonomisystem 1,5 mkr samt förbrukning av skyddsmaterial 1,0 mkr inom 
verksamhet Totalförsvar p g a rekommendation om att lagerbokföra 
engångsmaterial under 2020. Samtliga merkostnader bedöms i nuläget inte ge 
kvarstående merkostnader inför kommande år. Även kostnader för digitalisering och 
utökade licenskostnader överstiger budget med 1,0 Mkr på IT-enheten, dessa 
kostnader bedöms dock bli permanent högre.  
 
 
På kommunstyrelsen finns central buffert (20,8 mkr) för att bl. a kunna 
kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Efter 
avstämning av central buffert föreslås humanistiska nämnden kompenseras med  
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5,6 mkr och vård- och omsorgsnämnden med 6,6, mkr.  Central buffert förväntas 
därmed lämna ett överskott på 8,6 mkr.  
Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor efter fördelning 
av central buffert beräknas därmed ge ett överskott på sammantaget 7,3 mkr.  
 
Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelsen har tolv mål inom fem områden, nöjda medborgare, nöjda 
företagare och engagerade medarbetare, jämställdhet och folkhälsa samt ett 
koncernmål. Några av målen kommer att mätas under hösten och redovisas i 
bokslutet.  
 
Ekoutskottet 
Ekoutskottet beräknar en prognos enligt budget. Verksamhetsberättelse inklusive 
redovisning av ekoutskottets mål redovisas i bilaga. 
 
 
 
 
Johan Sandlund   Marlene Bernfalk Karlsson 
Kommunchef   Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelser och mål 



 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Daniel Portnoff 

Produktionschef: Johan Sandlund

 

Totalt (tkr) 

Delårs-
bokslut 
2021 

Helårs-
prognos 
2021 

Budget, netto 58 662 67 193 

Utfall, netto 39 592 68 443 

Avvikelse exkl.avst. 
central buffert 19 070 -1 250 

Avvikelse central buffert   8 552 

Avvikelse inkl. central 
buffert   7 302 

 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

 Politisk verksamhet (Nämnd- och 

styrelseverksamhet, nämndsekreterare, 

överförmyndarverksamhet) 

 Totalförsvar och samhällsskydd 

 Turistverksamhet 

 Näringslivsfrämjande åtgärder 

 Kollektivtrafik 

 Kommungemensamma verksamheter 

(Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, 

it, växel o service, kommunikation) 

 

EKONOMISK ANALYS 

Resultat per augusti 

Resultatet per sista augusti är 19,1 mkr, varav 

politisk ledning står för 15,3 mkr och 

kommunkontoret för 3,8 mkr. Överskottet på 

politisk ledning beror till största del på att 

budget för central buffert fördelas efter 

delårsbokslut. 

Årsprognos  

Kommunkontoret aviserar för andra året ett 

underskott, i år 3 050 tkr. De främsta 

orsakerna är årets personalgåva om 2000 kr 

per anställd i kommunen som belastar 

personalenheten med 2,0 mkr, ökade 

kostnader i samband med införande av nytt 

ekonomisystem 1,5 mkr samt förbrukning av 

skyddsmaterial 1,0 mkr inom verksamhet 

Totalförsvar p g a rekommendation om att 

lagerbokföra engångsmaterial under 2020. 

Samtliga merkostnader bedöms i nuläget inte 

ge kvarstående merkostnader inför kommande 

år. Även kostnader för digitalisering och 

utökade licenskostnader överstiger budget 

med 1,0 Mkr på IT-enheten, dessa kostnader 

bedöms dock bli permanent högre. Den 

politiska ledningen inom kommunstyrelsen 

bedöms för 2021 ge ett överskott på 1,8 mkr, 

främst beroende lägre kostnader för möten 

under pågående pandemi.  Central buffert 

bedöms i nuläget kvarstå med 8,6 mkr vid 

årsslutet. 

Ettårssatsningar KS 2021 

Ekonomisystem 1 000 

Beslutsstödsystem 500 

Prio ledningsgruppen 1 200 

varav fördelats:   

Åtgärder barn och unga 
sommar 2021 200 
Utökning 
fältverksamhet 200 

Summa 2 700 

 

Ettårssatsningar avseende digitalisering 

beräknas åtgå i sin helhet under året. 800 tkr 

av ettårssatsningar finns kvar för 

ledningsgruppens förfogande, efter att 400 tkr 

anvisats till särskilda satsningar under 

sommaren 2021. 

MÅLUPPFYLLELSE 

I nuläget är det svårt att göra en bedömning av 

måluppfyllelsen då merparten av målen mäts på 

helårsresultat. Kommunstyrelsen fastställde 

under 2019 12 stycken nya eller reviderade mål 

för mandatperioden. Kommunstyrelsens mål om 

nöjda medborgare tar sin utgångspunkt i SCB:s 

Medborgarundersökning 2019.  

Av medborgarnöjdhetsmålen uppnås fem av sex 

mål. Målen innebär att man ska tillhöra bland de 

10 eller 20 bästa kommunerna som genomfört 

undersökningen. För rekommendation, 

bemötande och tillgänglighet, information och 

möjlighet till inflytande samt upplevd trygghet 



uppnås målen med resultat på en hög nivå. 

Dessutom uppnås för första gången målet när 

det gäller kommunikationsmöjligheter. Däremot 

uppnås inte målet om möjlighet till 

arbetsmöjligheter, plats 47, även om resultatet 

förbättrats jämfört med tidigare undersökning. 

Målet om nöjda företagare mäts vis SKR:s 

Öppna Jämförelser om företagsklimat som 

kallas Insiktsmätningen. Här uppnår Trosa 

kommun Sveriges sjätte bästa resultat av de 

kommuner som genomfört undersökningen. 

Målet om att vara en bland de 20 bästa 

kommunerna uppnås därmed. 

Medarbetarengagemang och frisknärvaro 

återfinns i två mål. Dessa mäts i anslutning till 

bokslutet. 

Två av kommunstyrelsens mål utgår från 

Agenda 2030 och jämställdhet och folkhälsa. 

Målen uppnås delvis.  

Koncernmålet om ekonomi stäms också av i 

anslutning till bokslut för 2021. 

VÄSENTLIGA 

PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Antalet årsarbetare har ökat från 36 till 39 

under det senaste året. Kommunkontoret har 

en fortsatt låg sjukfrånvaro, under pandemin 

har sjukfrånvaron fortsatt vara låg, 2,0 %, 

tack vare en större andel hemarbete. Vi har 

haft en positiv utveckling av frisknärvaron på 

kommunkontoret för 2021. Vi är nu tillbaka på 

liknande nivå som det var innan pandemin 

startade.  

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 

RESULTAT OCH EKONOMISK 

STÄLLNING 

De merkostnader, och i vissa fall lägre 

kostnader, som präglar 2021 är i hög grad 

kopplade till fortsatta digitaliseringsåtgärder 

och effekter av eller åtgärder till följd av 

pandemin. Dessa kostnader kommer inte att i 

någon högre utsträckning bäras in i kommande 

verksamhetsår, undantaget från detta är 

utökade licenskostnader som en följd av 

ändrade arbetssätt. När det gäller den 

utvecklingen av digitala processer kommer 

kostnaderna vara fortsatt höga under de 

närmaste åren om än nuvarande projekt 

avslutas och driftsätts. Kostnaderna för att 

upprätthålla en rimlig säkerhet inom våra 

system kommer också av allt att döma öka 

kommande år.   

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 

BETYDELSE 

Även 2021 har kommit att präglas av den 

fortfarande pågående Covid19-pandemin och 

nya arbetssätt med digitala möten, hemarbete 

etc som utvecklades under 2020 har präglat 

även 2021 fram till den 29/9. När detta skrivs 

finns förhoppningar om att en gradvis 

återgång till normala förhållanden. 

Arbetsmarknaden i Trosa kommun är 

fortfarande starkt påverkad av den starka 

avmattning som skedde under andra kvartalet 

förra året. Positiva tecken börjar nu skönjas, 

en nedgång i  ungdomsarbetslösheten och 

inom hotell- och restaurangbranschen hörs nu 

återigen om rekryteringssvårigheter.  

Sommarens turistsäsong präglades som väntat 

även 2021 av ett stort antal besökare. Många 

av våra lokala företag i lyckats väl i att 

anpassa och ställa om verksamheten för att 

anpassas till då rådande restriktioner. Många 

lokala företagare vittnar om att medborgarna i 

ökad utsträckning nyttjat det lokala utbudet. 

Trosa kommun införde under 2020 ett antal 

åtgärder för att underlätta för företagen under 

en utmanande tid och merparten av dessa har 

kvarstått under 2021. 

IT-säkerheten har utvecklats under året. Bl a 

har redundant kommunikation mellan Trosa 

och Vagnhärad och en ny säkrare serverhall 

driftsatts. Informationssäkerhetsarbete inom 

ramen för MSB:s anvisningar pågår. 

Ekonomienheten har under 2021 arbetat 

intensivt med byte av kodplan och 

ekonomisystem. Driftstarten har förskjutits 

från vår till 1 oktober, delvis effekter av att 

fysiska möten inte kunnat hållas. Merkostnader 

för integrationer med verksamhetssystem och 

förlängd drift på det befintliga 

ekonomisystemet har tillkommit. Parallellt 

driftsätts ett nytt beslutsstödsystem. De första 

delarna som tas i bruk avser stöd för skolans 

kvalitetsarbete och följs i kommande etapp av 

individ- och familjeomsorg och hemtjänst.   



Under augusti återkopplades året som gått till 

invånarna i form av en populärutgåva av 

bokslutet. Sammantaget har 

informationsenhetens arbete präglats av den 

pågående pandemin och informationsinsatser 

kopplade till den. 

Kanslienheten och serviceenheten samarbetar 

för att minska sårbarhet och öka flexibiliteten. 

Inom serviceenheten har en systemansvarig 

för vårt gemensamma telefonisystem anställts 

i samverkan med Oxelösund och Gnesta 

kommuner. Arbetet med att avlasta övriga 

enheters regelstyrda handläggning inom hela 

kommunen fortgår. 

Under 2021 gör Arbetsmiljöverket inspektioner 

i samtliga kommuner. Under våren 

genomfördes den i Trosa kommun. AMV lyfte 

upp en väl fungerande dialog mellan 

arbetsgivare och fack, bra rutiner och 

arbetssätt och bra samverkan inom i hela 

kommunen. Detta resulterade i ett s k rent 

inspektionsmeddelande, d v s inga krav på 

åtgärder. 

Friskvårdsersättningen till kommunens 

medarbetare har fördubblat under 2021. Detta 

har så långt vi nu kan överblicka lett till att fler 

har aktiverat sig och tagit ut sin ersättning. 

Arbetet med att utveckla våra 

rekryteringsprocesser har fortsatt under 2021 

för att kunna fortsätta vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Under hösten genomförs SCB:s 

medborgarundersökning, denna gång efter den 

mest genomgripande förändringen av frågor 

och redovisning sedan Trosa kommun 

genomförde undersökningen för första gången. 

Medborgarundersökningen är ett av våra 

viktigaste verktyg för att följa upp mål och få 

en bra bild av medborgarnas upplevelser av 

vår verksamhet. 

Under hösten genomförs för första gången vår 

medarbetarundersökning HME digitalt. 

En ny valdistriktsindelning genomförs till de 

allmänna valen 2022.  Fyra nya valdistrikt 

införs och en översyn pågår gällande nya 

vallokaler. 

Ett nytt kommunövergripande ärende- och 

dokumenthanteringssystem ska införskaffas 

och driftsättas. 

I arbetet med att återskapa ett civilt försvar 

kommer Trosa kommun under hösten att ingå 

avtal med Civilförsvarsförbundet om frivilliga 

resursgrupper. Avtalstecknandet sker 

gemensamt i länet. För ett fungerande 

civilförsvar kräva lokala bemannade, utbildade 

och utrustade resursgrupper, vilket kommer 

behöva utvecklas under kommande år.  

Kommunkontorets huvuduppgifter att stödja 

och styra de kommunala verksamheterna 

fortgår. En tydlig tendens till ökat behov av 

stöd i takt med verksamhetens och 

kommunens tillväxt förväntas fortsätta. 

 

 

 



Kommunstyrelsens mål

Mål Målprecisering

Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Trosa kommun ska ha nöjda medborgare

1.

Trosas medborgare ska 

rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till 

kommunen

Trosa ska tillhöra de 

10 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

4

Medborgar-

undersökningen 

(NRI) 2019

2017: Plats 9

2.

Trosas medborgare ska 

uppleva hög tillgänglighet 

och ett gott bemötande från 

de kommunala 

verksamheterna.

Trosa ska tillhöra de 

10 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

3

Medborgar-

undersökningen 

(NMI) 2019

2017: Plats 2

3.

Trosas medborgare ska 

vara nöjda med 

kommunikations-

möjligheterna

Trosa ska tillhöra de 

20 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

18

Medborgar-

undersökningen 

(NRI) 2019

2017: Plats 69

4.

Trosas medborgare ska 

känna sig trygg och säker 

när de vistas utomhus på 

kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 

20 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

16

Medborgar-

undersökningen 

(NRI) 2019

2017: Plats 9

5.

Trosas medborgare ska 

vara nöjda med 

arbetsmöjligheterna

Trosa ska tillhöra de 

20 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

47

Medborgar-

undersökningen 

(NRI) 2019

2017: Plats 59

6.

Medborgarna ska vara 

nöjda med kommunens 

information och möjlighet 

till inflytande

Trosa ska tillhöra de 

10 bästa av de som 

SCB jämför Trosa med

3

Medborgar-

undersökningen 

(NII) 2019

2017: Plats 3

Trosa kommun ska ha nöjda företagare

7.

Företagare som haft minst 

ett ärende hos kommunen 

ska vara nöjda

Trosa ska tillhöra de 

20 bästa kommunerna 

i totalbedömningen

6 SKR:s Insikten 2019: Plats 1

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

8.
Kommunkontoret ska ha 

engagerade medarbetare

90% av alla anställda 

ska ge det 

sammanställda 

betyget 4-5

Redovisas 

bokslut

Kommunens 

årliga kund-

undersökning 

2020: 96%

9.

Frisknärvaron för 

kommunens anställda ska 

vara lägst 70 procent

Frisknärvaron för 

kommunens anställda 

ska vara lägst 70 

procent

Redovisas 

bokslut

Kommunens 

årliga 

sammanställning

2020: 40% 

Jämställdhet & folkhälsa

10.
Jämställdhet - Agenda 2030 

mål 5 

Trosa ska vara bland 

de 25% bästa på 2 av 

de 3 områdena.

2020: Andel 

heltidsarbetande 

har ökat från 62 

% till 67%. 

Föräldrapenning

dagar som tas ut 

av män har 

minskat.

Kolada - Agenda 

2030 

2019: 25% bästa 

avseende 

föräldrapenning som 

tas ut av män. 

Kvinnors 

mediannetto-inkomst 

som andel av mäns 

median-nettoinkomst 

har ökat jmf med 

2018.

11.

Folkhälsa (Hälsa och 

välbefinnande) - Agenda 

2030 mål 3

Trosa ska ha vara 

bland de 25% bästa 

på 3 av de 5 

områdena

2019: Bland 

25% bästa för 

medellivslängd 

män. Uppgift 

saknas för 2(5) 

delmål.

Kolada - Agenda 

2030 

2019: Bland 25% 

bästa för 

medellivslängd män 

och fallskador 65+. 

Uppgift saknas för 

2(5) delmål.

Koncernmål 



12.
Avkastning på tillskjutet 

kapital

Trobo ska ha en 

avkastning på 10 % 

på tillskjutet kapital 

och Trofi ska ha en 

avkastning på 2,5 % 

på tillskjutet kapital

Redovisas i 

bokslut

Trobo 9,4%             

Trofi 3,1%



Ekoutskottet 
Ordförande: Stefan Björnmalm (C) 

Kommunekolog: Elin van Dooren

 

Totalt (tkr) 

Delårs-
bokslut 
2021 

Helårs-
prognos 
2021 

Budget, netto 1 325 1 988 

Utfall, netto 979 1 988 

Avvikelse 346 0 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

• Konsument- och energirådgivning 

• Miljö, hälsa och hållbar utveckling 

 

EKONOMISK ANALYS 

Resultat per augusti 

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från 

kommunens budget samt statligt bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Verksamheten visar ett utfall på 979 tkr per 

sista augusti, en positiv avvikelse på 346 tkr 

jämfört med budget. Avvikelsen beror på att 

verksamhetens kostnader inte är jämnt 

fördelade över året.   

Årsprognos 

Totalt sett väntas ett resultat enligt budget. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Ekoutskottets mål omfattar områdena vatten, 

natur, energi och klimat och syftar till att bidra 

till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om 

hållbar ekologisk utveckling.  

Målet om att medborgare ska ha god tillgång till 

parker, grönområden och natur baseras på den 

senaste medborgarundersökningen som 

genomfördes 2019. Det målet är uppnått och 

resultatet har ökat något från föregående 

mätning. En ny medborgarundersökning 

genomförs hösten 2021.  

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till 

Östersjön mäts per helår. Mätvärdena varierar 

från år till år, men generellt kan man se en 

ökning av kväve sedan 2010 medan fosfor legat 

relativt stabilt. Trosa fortsätter att verka för 

minskade utsläpp bl.a. genom Trosaåns 

vattenvårdsförbund samt genom en särskild 

våtmarkssatsning i Vagnhärad.  

Målet om minskad energianvändning från 

hushåll (småhus, flerbostadshus och fritidshus) 

mäts per helår. Komplett statistik finns senast 

från 2017. Då hade energianvändningen ökat 

med 3 % från föregående år. Senare statistik 

finns dock tillgänglig för fritidshus och visar att 

energianvändningen i den sektorn har minskat 

med totalt 16 % mellan 2018-2019.  

Ekoutskottet har ett mål om att utsläppen av 

växthusgaser ska minska med minst 4 % 

årligen. Den senast tillgängliga statistiken är 

från 2018, men då hade utsläppen minskat med 

hela 7 % från föregående år.    

Kommunen arbetar brett med energi- och 

klimatfrågorna bl.a. genom att tillhandahålla 

energi- och klimatrådgivning samt genom de 

åtgärder som är beslutade i Energi- och 

klimatplanen. 

VÄSENTLIGA 

PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Antalet årsarbetare har inte förändrats under 

året.  

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 

RESULTAT OCH EKONOMISK 

STÄLLNING 

Ekoutskottets mål är samtliga 

kommunövergripande och kräver samverkan 

såväl inom kommunen som med andra 

myndigheter, föreningar och företag för att 

kunna uppnås.   

 

Förvaltningens ekonomi baseras förutom på 

anslag från kommunens budget till stor del på 

statligt bidrag till kommunal energi- och 

klimatrådgivning. Den nuvarande 

programperioden omfattar åren 2021-2022.  

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 

BETYDELSE 

Ekoutskottet verkar för att hålla kommunens 

miljöledningssystem aktivt och levande. Under 

våren togs den första förvaltningsövergripande 

miljöuppföljningen fram. I den presenterades 



förvaltningarnas största miljöpåverkan och vilka 

åtgärder och satsningar som genomförts på 

miljöområdet.   

Lånestahedens, Tomtaklintskogens och Kråmö 

naturreservat fortsätter att skötas enligt 

skötselplan. Bete bedrivs i Lånestaheden liksom 

i Natura 2000 området Borgmästarholmen för 

att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.  

På Kråmö naturreservat har en naturstig med 

informationsskyltar anlagts samt grillplats och 

sittplatser iordningsställts.  

Det bedrivs nu flera ängsprojekt i kommunen 

med anslag från LONA (Lokala 

naturvårdssatsningar) både i kommunens regi 

och av privata aktörer. Ängarna är en del av en 

nationell satsning för att gynna pollinerare.  

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med 

ekologisk kompetens för att åtgärda 

vandringshinder för fisk i Trosaån. Byggnationen 

av fiskpassager kommer att starta under 2021 

och beräknas vara färdigt 2022.   

Ekologienheten verkar tillsammans med 

Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade 

utsläpp av närsalter i Trosaån. Förbundet har 

genomfört en utredning som visar att sjön Sillen 

är internbelastad av fosfor. Förbundet arbetar 

vidare med resultatet av utredningen.  

I Vagnhärad utreds möjligheterna att anlägga 

en våtmark för att minska utsläpp av 

övergödande ämnen. Geotekniken i området ska 

undersökas under hösten.   

Under våren genomfördes en digital föreläsning 

om hållbart båtliv.  

En föreläsningsserie med fokus på 

folkhälsofrågor arrangeras i samarbete med 

biblioteken.  

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för 

folkhälsofrågor med fokus på barn- och 

ungdomar. 

I samverkan med tekniska enheten verkar 

ekologienheten för energieffektivisering av 

kommunens egna fastigheter i enlighet med 

energi- och klimatplanen. 

Kommunen deltar i ett pilotprojekt tillsammans 

med Håll Sverige Rent och Båtskroten för att 

samla in och återvinna fiskeutrustning.   

Energi- och klimatrådgivningen har gått in i en 

ny programperiod som omfattar åren 2021-

2022. Enligt överenskommelse så ansvarar 

Trosa kommun för energi- och 

klimatrådgivningen även i kommunerna 

Nyköping, Oxelösund och Gnesta. 

Ekologienheten deltar i ett länsövergripande 

arbete med att ta fram åtgärder för att nå de 

nationella miljömålen.  

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och 

projekt som främjar hållbar utveckling och 

uppfyller kommunens ambitioner som 

ekokommun.  

Under hösten arrangeras flera olika aktiviteter 

inom områdena vatten, biologisk mångfald, 

folkhälsa och energi- och klimat. För att nå ut 

till flera olika målgrupper genomförs fler 

aktiviteter istället för en specifik hållbarhetsdag. 

Resultatet utvärderas inför kommande år.     

Under hösten 2021-2022 så pågår projektet 

Minimeringsmästarna. Projektet går ut på att 

fler hushåll ska minska sina avfallsmängder 

och ställa om till hållbar konsumtion.   

Byggnation av fiskpassager i Trosaån 

beräknas komma igång under hösten 2021 

och vara färdigt 2022. 

Under hösten kommer en film om Trosaån 

och projektet med fiskpassager att spelas in.   

Nya nationella åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningen och för havsmiljön ska 

beslutas 2021 och kan sannolikt leda till större 

krav på kommunerna framöver vad gäller 

vattenplanering.    



EKOUTSKOTTETS MÅL

Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1. Minskad övergödning i 
Trosaån och Östersjön

Utsläppen av fosfor 
och kväve från 
Trosaåns utlopp ska 
minska årligen 
(µg/l)

Recipient-
provtagning vid 
Trosaåns utlopp

Mäts på helår. 

2. Minskad energianvändning 
från hushåll

Den sammanslagna 
energianvändningen 
från småhus, 
flerbostadshus och 
fritidshus ska 
årligen minska 
(kWh/inv)

Statistik från 
SCB

Mäts på helår. 

3. Minskade utsläpp av 
växthusgaser

Utsläppen av 
växthusgaser ska 
minska med minst 4 
% per år (CO₂-
ekv/inv)

Kolada - Agenda 
2030

Mäts på helår. 

4.
Trosas medborgare ska ha 
god tillgång till parker, 
grönområden och natur

Betygsindex minst 8 
av 10 för frågan om 
tillgång till parker, 
grönområden och 
natur i NRI

Betyg 
8,3

Medborgarunders
ökningen (NRI)

Föregående 
mätning 
betygsindex 
8,2.
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Samhällsbyggnadskontoret 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
0156-520 30 
bjorn.wieslander@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-09-14 
Diarienummer 
KS 2021/127 

  

Förvärv av del av fastigheten Tureholm 2:8 samt försäljning 
av del av Kroka 1:1 i Vagnhärad 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till fastighetsreglering/markbyte avseende 
Tureholm 2:8 och Kroka 1:1 i  Vagnhärad. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra 
markbytet.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Tureholm 2:8 
rörande markbyte mellan Tureholm 2:8 och Kroka 1:1.  
Efter förhandlingar har förslag till avtal om markbyte tagits fram, se bilaga.  
 
Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar ca 50 ha av Tureholm 2:8 innehållande 
bland annat 38 ha åker, 2 ha betesmark samt 10 ha skog.  
Markområdet är beläget mellan Hungavägen och Trosaån och ingår delvis i Hunga 
strövområde. 
 
I gengäld avstår Trosa kommun skogsmarksområdet om ca 23 ha skogsmark 
tillhörande Kroka 1:1 vid Viksnäsviken. Trosa kommun behåller området med 
badplats vid Viksnäsviken. 
 
 
 
Björn Wieslander 
Mark- och exploateringschef 
 

Bilagor: Avtal om fastighetsreglering, värderingsutlåtande Ludvig & Co 

 

Beslut till mark och exploateringschef Björn Wieslander 

Akten 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 23     KS 2021/109 
  
Uppföljning av energi- och klimatplan  

Beslut 
Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen. 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och 

klimatplanen. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att 
Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 
Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och 
klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärdspaket tagits fram. 
Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och 
redovisar det till kommunfullmäktige.  
 
Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda 
kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och 
lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.  
 
I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan.   
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-08-24. 
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021. 
 
 
Protokollsanteckning 
Gitte Jutvik Guterstam (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
Jag godkänner inte uppföljningen eftersom planens intentioner inte utnyttjas 
tillräckligt. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen  



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
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Ekologienheten 
Elin van Dooren 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-24 
Diarienummer 
KS 2021/109 

  

Uppföljning av Energi- och klimatplan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen. 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och 

klimatplanen. 
 
Ärendet 
Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att 
Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 
Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och 
klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärdspaket tagits fram. 
Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och 
redovisar det till kommunfullmäktige.  
 
Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda 
kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och 
lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.  
 
I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan.   
 
 
Elin van Dooren 
Kommunekolog/ 
Enhetschef ekologienheten 
 
 
Bilagor 
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021. 
 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
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Uppföljning av Trosa kommuns 
Energi- och klimatplan 2021 
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Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021  

 
Bakgrund 
Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att 
Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 
Energi- och klimatarbetet i kommunen följs kontinuerligt upp och bygger på 
samverkan och helhetssyn. Målsättningen är att kunskap, medvetenhet och 
samarbete ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning 
och minskade utsläpp av växthusgaser.  
 
Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska 
område. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för 
energi- och klimatarbetet till år 2030. Dessa är baserade på temaområden som 
bedöms vara viktiga för att de nationella energi- och klimatmålen ska kunna 
uppnås. Till vardera framtidsbilden har ett åtgärdspaket tagits fram. 
 
Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda 
kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och 
lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner. Ekoutskottet 
ansvarar för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanen och redovisar detta till 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag på nya åtgärder att införa i Energi- och klimatplanens åtgärdslista 
presenteras sist i uppföljningen.  
 
 
Uppföljning av nyckeltal  
Statistik hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB), Regional Utveckling och 
Samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sörmlandstrafiken, 
Energimarknadsinspektionen (Ei) och fjärrvärmebolaget Statkraft. På grund av att 
SCB sekretessbelägger vissa uppgifter under en längre tid försvåras uppföljningen 
inom energiområdet och det kan bli en eftersläpning på flera år. Sekretessen beror 
på att för få företag ingår i underlaget. Vartefter ny statistik släpps uppdateras även 
siffrorna bakåt i tiden.   
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Vi har totalt sett en minskande energianvändning i kommunen mellan 2018-2019. 
Energianvändningen i Trosa kommun har minskat med 11% under den här 
perioden. Uppgifterna om hur utvecklingen ser ut inom olika sektorer i Trosa är 
fortfarande sekretessbelagda, vilket gör att det ännu inte är möjligt att säga med 
säkerhet inom vilken/vilka sektorer som den största förändringen skett. Men det 
går att se en minskning i energianvändning för fritidshus samt inom sektorn för 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Om man ser till hela Sörmlands län, så har 
energianvändningen ökat med  8% under motsvarande period. 
 
Andelen förnybara bränslen i transportsektorn visar en ökning mellan 2018–2019. 
Siffrorna redovisas exklusive el eftersom elanvändningen i transportsektorn 
fortfarande är sekretessbelagd.  
 
Både antalet resor med kollektivtrafik och körsträcka har minskat under 2020, 
vilket sannolikt beror på pandemin.  
 
 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentar 
Energianvändning 
(MWh/inv.) 27,3 * * 22,5 20,0  Uppgifterna för 2016-2017 är sekretess-

belagda. Källa: SCB 
Andel förnybar energi 
inkl. el (%) * * * 31 24  2015-2017 sekretessbelagt. Källa: SCB, 

Statkraft, Energimarknadsinspektionen.  
Andel förnybar energi 
exkl. el (%) * 34 41 38 39  Källa: SCB, Statkraft. 
Andel förnybar energi i 
transportsektorn (%) 7 17 20 15 16  Andelen visas exkl. el pga. av att elanv. 

är sekretessbelagd. Källa: SCB 
Utsläpp av växthusgaser 
(ton/inv.) 5,0 4,7 4,4 4,1    

Källa: RUS 
Koldioxidutsläpp 
(ton/inv.) 3,9 3,7 3,4 3,2    

Källa: RUS 
Kollektivtrafik (resor med 
Sörmlandstrafiken/inv.)  14,5 13,6 12,8 14,7 14,6 11,5   

Källa: Sörmlandstrafiken 
Körsträcka  
(mil/inv.) 803 801 806  767 754 682  

Källa: RUS 
* Sekretessbelagda uppgifter.  
 
 
Uppföljning av åtgärder  
Av de åtgärder som var planerade att utföras under tidsperioden 2018-2020 har 
Trosa kommun genomfört 76%; 16% har påbörjats och 8% har ej genomförts. 
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Diagram 1. Måluppfyllelse för åtgärder med tidsplan 2018-2020   
 
Nedan följer en översiktlig sammanställning av aktuell status för åtgärderna 
uppdelat på respektive framtidsbild. Mer detaljerad information finns hos den 
verksamhet som är ansvarig för åtgärden. 
 

A. Kommunala organisationen som föregångare  
Kommunen verkar som förebild genom fortsatta energieffektiviseringsåtgärder 
inom den egna organisationen. I kommunens byggnader används endast förnybar 
energi till uppvärmning och el. Vid nybyggnation anläggs solceller på alla lämpliga 
kommunala byggnader. Poolbilarna uppfyller gällande miljöbilsdefinition och körs på 
förnybart drivmedel. I kommunens verksamheter serveras hållbara måltider med 
låg klimatpåverkan. Kommunen verkar pådrivande i utvecklingen mot ett mer 
hållbart samhälle genom att ställa höga miljökrav i upphandlingar. 
 
Nr 

Åtgärder - Kommunala or-
ganisationen som före-
gångare 

Ansvar Tids-
plan Status   

A.1 Kommunens fordonsflotta 
byts successivt ut mot fos-
silfria fordon och körs med 
förnybara drivmedel.  

Tekniska, 
ekologi,  
samtliga 
verksam-
heter 
med bil 
  

Start 
2018  

Kommunen har numera en fordonsansvarig 
som ansvarar för hela fordonsflottan. Under 
2020 har digitala körjournaler införts. För att 
kunna köra fossilfritt så ska merparten av for-
donen drivas med HVO100, ett förnybart 
bränsle som ersätter diesel. Från och med halv-
årsskiftet 2021 så har kommunen avtal med le-
verantör av HVO100.  

 

76%

16%
8%

Måluppfyllelse 2018-2020

Genomfört

Delvis genomfört

Ej genomfört
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Nr 

Åtgärder - Kommunala or-
ganisationen som före-
gångare 

Ansvar Tids-
plan Status   

A.2 Höga miljökrav ställs vid 
upphandlingar av trans-
port, tillverkning, livsme-
del, drift mm. 

KFTS 
m.fl.  

Start 
2018 

Under 2019 antogs en ny Inköpspolicy som 
anger att hållbarhetskrav ska ställas vid samt-
liga inköp. För att definiera krav ska Upphand-
lingsmyndighetens vägledningar användas.  

A.3 Livscykelanalyser genom-
förs vid kommunens inköp 
och drift där så är lämpligt.  

Tekniska 2020 LCA-analys har använts som underlag bl.a. i pla-
neringen för ny idrottshall vid Tomtaklintsko-
lan. LCA kommer lyftas in i den tekniska hand-
bok som ska tas fram.  

 

A.4 Livscykelanalyser används 
vid Trobos inköp och drift 
där så är lämpligt.  

Trobo 2020  Planering för att införa LCA på ett mer struktu-
rerat sätt har påbörjats. Enklare LCA sker vid 
beslut i daglig drift, men utan dokumentation.   

A.5 Fler solceller/solpaneler 
anläggs på lämpliga kom-
munala byggnader, t.ex. 
Safiren. 

Tekniska, 
ekologi 

Lö-
pand
e 

Solceller har installerats på vårdcentralen, Skär-
gårdens förskola och Safiren. Solceller kommer 
att installeras på idrottshall och på nya Skär-
lagsskolan.   

A.6 Fler solceller/solpaneler 
anläggs på lämpliga bygg-
nader tillhörande Trobo.  

Trobo 2019 Solceller är installerade på tre hus i samband 
med takbyte. Finns med vid planering av reno-
vering och nybyggnation.  
Kommentar: Trobo har som mål att minska 
energiförbrukningen med 10 % 2019-2022.  

 

A.7 Styrning av kommunens 
energianvändning förbätt-
ras genom att ett överord-
nat system installeras.   

Tekniska, 
Trobo 

Start 
2020 

En förstudie genomfördes under 2020 och im-
plementering kommer ske 2021-2022.  

 

A.8 Installera ett energibespa-
rande styrsystem för gatu-
belysningen.  

Tekniska  2019 Från och med 2018 äger Trosa kommun led-
ningsnätet vilket har varit en förutsättning för 
genomförande av åtgärder. Nattsänkning sker 
på all nyinstallation där så är möjligt. Ett nytt 
styrsystem planeras vara på plats 2022.  

 

A.9 Ställa energikrav vid anvis-
ning av kommunal mark.  

SBK 2018 Vid markanvisningar på kommunal mark där 
befintligt ledningsnät ligger inom rimligt av-
stånd från den planerade exploateringen ställs 
krav på anslutning till fjärrvärmenätet. 

  

A. 
10 

Hushållsnära återvinning 
underlättas, bl.a. genom 
fler återvinningsstationer.   

KFTS Start 
2019  

Tekniska kontoret förmedlar kontinuerligt till 
FTI om indikation finns på behov av ökade töm-
ningsfrekvenser eller fler stationer. Vid Tofsö 
har en ny ÅVS anlagts och Källviks ÅVS färdig-
ställs under 2021.  

  

A. 
11 

Återvinning genom fastig-
hetsnära sortering i samar-
bete med FTI undersöks.   

Trobo Start 
2019 

Finns på de flesta fastigheter idag. Vid ny- och 
ombyggnation av soprum införs full sortering. 
En process om fastighetsnära insamling pågår 
tillsammans med FTI.     
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Nr 

Åtgärder - Kommunala or-
ganisationen som före-
gångare 

Ansvar Tids-
plan Status   

A. 
12 

Matsvinn i måltidsverk-
samheterna vägs och syn-
liggörs.   

Måltids-
service, 
ekologi, 
tekniska 

Start 
2018  

Matsvinnet i skolorna och inom äldreomsorgen 
har vägts dagligen enligt Livsmedelsverkets mo-
dell och nyckeltal har tagits fram. Under hösten 
2021 kommer måltidsverksamheten att ta fram 
målsättningar för minskning av svinn kopplat till 
nyckeltalen och utifrån dessa vidta åtgärder 
och aktiviteter. 

 

A. 
13 

Undersöka hela 
matsvinnskedjan i de kom-
munala verksamheterna 
och åtgärda där behovet är 
störst.  

Ekologi, 
måltids-
service 
m.fl.  

Start 
2018 

En kartläggning har genomförts för att belysa 
vart i livsmedelskedjan svinn sker och hur det 
kan motverkas. Måltidsservice arbetar kontinu-
erligt för att minska matsvinnet.   

A. 
14 

Fortsatt energi- och kli-
matrådgivning och ytterli-
gare informationsinsatser.  

Ekologi  2018 
& 

fram
åt 

Energi- och klimatrådgivning sker kontinuerligt i 
Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Årligen 
genomförs 100-200 rådgivningar och ett 20-tal 
evenemang.    

A. 
15 

Skolprojekt inom energi- 
och klimatområdet ge-
nomförs.  

Skolkon-
toret, 
ekologi 

2018-
2019 

Inom ramen för läroplanen ingår numera ar-
bete med hållbar utveckling, energi och klimat. 
Utöver det arbetar mellanstadieskolorna konti-
nuerligt med Natur & Miljöboken där energi 
och klimat är ett särskilt temaområde. Erbju-
dande om besök av kommunens energi- och kli-
matrådgivare har gått ut till samtliga mellansta-
dieskolor och upprepas igen efter pandemin. 

 

A. 
16 

Möjliggöra och förenkla 
för personalen att anordna 
och delta i resfria möten 
samt öka den interna kom-
petensen genom utbild-
ning.  

IT, eko-
logi 

2018-
2019 

All personal som har behov av det har tillgång 
till system för att kunna anordna och delta i 
webbmöten samt system för att arbeta på di-
stans.  

 

A. 
17 

Vid ny- och ombyggnation 
av kommunala byggnader 
ställs krav på material uti-
från BASTA, Sunda Hus el-
ler andra likvärdiga be-
dömningar.  

Tekniska  Start 
2021 

En jämförelse mellan olika system har tagits 
fram som underlag för den tekniska handbok 
som är under uppbyggnad.  

 

A. 
18 

Vid nybyggnation av kom-
munala byggnader ställs 
krav på minst energiklass 
B, dvs. 25-50% energief-
fektivare än lagkrav. 

Tekniska  Start 
2021 

 Kommer att föras in i den tekniska handbok 
som är under uppbyggnad. 

 

A. 
19 

En handledning för ett sys-
tematiskt arbete med LCA- 
och LCC-analyser tas fram.  

Tekniska, 
Trobo   

2021 En handledning kommer att föras in i den tek-
niska handbok som är under uppbyggnad. LCA/ 
LCC-analyser kan genomföras och användas på 
olika sätt. Det är viktigt att välja modell som är 
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användbar för drift och projekt i Trosa. Ytterli-
gare kompetensuppbyggnad på området be-
hövs. 

 
B. Hållbara transporter och samhällsplanering 

De bostäder som byggs i Trosa kommun är energieffektiva och uppvärms med 
förnybara bränslen. Energieffektiviseringsåtgärder och bränslekonverteringar 
genomförs i stor utsträckning. Det finns en hög medvetenhet hos exploatörer och 
det byggs hållbart. Det finns ett väl utvecklat fjärrvärmenät och nya flerbostadshus 
ansluts. Solberga byggs ut som ett föregångsexempel inom energieffektiv hållbar 
stadsplanering. 
 
Täta tågavgångar med matartrafik anpassad efter tågtiderna samt flera 
direktbussar till strategiska platser gör att en majoritet av arbetspendlarna väljer 
att åka kollektivt. Gång- och cykelstråken inom och mellan tätorterna är väl 
utbyggda och det finns flera centralt placerade cykelparkeringar.    
 

Nr 
Åtgärder - Hållbara trans-
porter och samhällsplane-
ring 

Ansvar Tids-
plan Status   

B.1 Nyexploatering genom för-
tätning. Exploatering ini-
från och ut där det är möj-
ligt. 

SBK  2018 Sedan planen antogs har minst 80 % av nybygg-
nationen av bostäder och verksamheter skett i 
tätorterna. 

 

B.2 Verka för ett ”Ekostopp” i 
närheten av E4:an med 
bl.a. biogas och andra för-
nybara drivmedel, snabb-
laddning, ekologisk mat 
och samåkningscentral.  

SBK, 
ekologi 
m.fl. 

2020-
2025 

Ett område finns markerat för detta ändamål i 
förslaget till ny översiktsplan för Trosa kom-
mun. Det kommer finnas ett utpekat område i 
detaljplan som har detta som ett av flera möj-
liga användningsområden.  

 

B.3 Verka för lokal biogas-
mack, t.ex. genom riktad 
information om bidrags-
möjligheter.   

Ekologi 2018 Kontakt har tagits med tankstationerna men 
ingen har visat intresse. I nuläget har kommu-
nen valt att gå vidare med bränslet HVO100 på 
grund av att biogas ej finns i tillräckliga kvanti-
teter.  

 

B.4 Undersöka antalet tågtrafi-
kanter för att få en bättre 
bild av kollektivtrafikresan-
det.  

Ekologi  Start 
2018 

Inventeringen är slutfört och resultatet har för-
medlats till berörda parter. 

 

B.5 Fortsätta utveckla 
snabbusstrafiken samt in-
föra matartrafik anpassad 
efter tågtiderna.  

SBK, 
kom-
mun-
kon-
toret 

2020 Trosa tågbuss som infördes hösten 2019 fyller 
denna funktion. Tågbussen som går mellan 
Trosa och Vagnhärads station är alltid anpassad 
till tidtabellen för tåget till och från Stockholm.  

B.6 
 
 

Kontinuerlig uppdatering 
av GC-analys.  

SBK, 
tekniska  

2020-
2021 

En ny uppdaterad GC-analys är under framta-
gande och beräknas vara klar under 2021.  
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B.7 Komplettera med fler GC-

vägar och cykelparkeringar 
centralt, bl.a. ett utökat cy-
kelstall vid resecentrum.  

Tek-
niska  

2019 Komplettering av GC-vägar sker kontinuerligt. 
Nya cykelgarage ska byggas vid Trosaporten 
och vid stationshuset i Vagnhärad.  

 

B.8 Informera om var det finns 
samåkningsparkeringar.   

Inform-
ation  

2018 Information om samåkningsparkeringar och 
laddmöjligheter finns på hemsidan. Stations-
vägen har kompletterats med skyltar.   

B.9 Kollektivtrafik byggs ut 
längs Stensundsvägen med 
nya hållplatslägen och an-
slutande GC-infrastruktur.  

SBK, KS  2021 Utbyggnad av GC-väg och hållplatser pågår och 
beräknas vara färdigställt under 2021. Busstra-
fiken beräknas kunna starta dec 2021.  
 

 

 
C. Förnybar energi 

Produktionen av förnybar energi har ökat i kommunen. Det finns ett stort antal 
solceller, både på offentliga och privata byggnader. Fjärrvärmen är helt förnybar och 
väl utbyggd. Vindkraft är ett väl etablerat energislag i kommunen. Matavfall från 
kommunen rötas till biogas. Det finns ett stort utbud av olika sorters förnybara 
drivmedel i kommunen och goda laddningsmöjligheter för elbilar. Majoriteten av alla 
bilar i kommunen drivs av förnybara bränslen.    
 

Nr Åtgärder - Förnybar energi Ansvar Tids-
plan Status   

C.1 Medverka på exploatörs-
träff och informera om för-
nybar energi.  

SBK, 
ekologi 

2018 Det planeras inte för några flera exploatörsträf-
far inom den tidsperiod som EKP omfattar. Vid 
möten med enskilda exploatörer informeras 
om förnybara energislag.  
 

 

C.2 Informera om miljövins-
terna utav insamling av 
matavfall i gröna påsen.   

Tek-
niska, 
inform-
ation  

2020 Under hösten 2019 gick information ut till alla 
medborgare i broschyren En hållbar kommun. 
Frågan lyftes även under Hållbarhetsdagarna 
2020 samt genom en helsida i Trosaguiden. 
Fortsatta informationssatsningar görs kontinu-
erligt.   

 

C.3 Informera om energi- och 
klimatrådgivning och möj-
ligheter till förnybar ener-
giproduktion vid bygglov.  

SBK, 
ekologi 

2018 Ett informationsmaterial som kan delas ut av 
byggenheten är framtaget.  

 

C.4 Införa solcellsguide på 
kommunens hemsida. 

Ekologi  2018 Solkartan infördes 2018 och används frekvent. 
Det är en webbtjänst som kan användas av alla 
kommuninvånare och som visar solinstrål-
ningen på enskilda hustak i kommunen. Under 
2022 kommer kartunderlaget att uppdateras.  
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D. Hållbart företagande 
Det finns ett gott företagsklimat som skapar goda arbetsmöjligheter och gör att fler 
väljer att arbeta i kommunen istället för att pendla till andra orter. Medvetenheten 
om energi- och klimatfrågor hos företagare är hög och lokala initiativ till hållbart 
företagande lyfts fram. Goda relationer mellan kommun och företag möjliggör 
kunskapsutbyte och samverkan inom energi- och klimatområdet. Det finns 
etablerade nätverk för hållbart företagande vilket skapar nya möjligheter för 
minskad klimatpåverkan.   
 

Nr Åtgärder - Hållbart företa-
gande Ansvar Tids-

plan Status   

D.1 Fortsatt verka för ett gott 
företagsklimat genom 
goda relationer och snabba 
handläggningstider. 

Närings-
liv, SBK  

2018 
och 

framåt 

Trosa ligger på plats 9 i Svenskt näringslivs 
Kommunrankning. Goda handläggningstider 
följs upp kontinuerligt. 

 

D.2 Information och utbildning 
till företagare, bl.a. genom 
uppsökande energi- och 
klimatrådgivning.   

Ekologi  Start 
2018 

Kontinuerligt arbete med annonser, marknads-
föring och kontakt. Under 2018 genomfördes 
en särskild satsning på företagare med en viss 
energiförbrukning enligt Energimyndighetens 
direktiv. 

 

D.3 Medverka på företagsfru-
kostar och informera om 
energi- och klimatfrågor.  

Närings-
liv, eko-
logi 

2018 Har genomförts vid två tillfällen, 2019 och 
2020.  

 

D.4 Skapa goda förutsättningar 
för lokala initiativ med fo-
kus på närproducerat, t.ex. 
”Torgtorsdagar”. 

Närings-
liv, tu-
ristcen-
ter, tek-
niska 

2018 Torgtorsdagarna genomförs framöver i företa-
garnas egen regi. Under 2019 genomfördes en 
förstudie för att kartlägga hur lantbrukare och 
det lokala näringslivet kan arbeta tillsammans 
för att stimulera den lokala livsmedelsmark-
naden. 

 

D.5 Initiera ett långsiktigt sam-
verkansprojekt med lokala 
producenter för att öka 
självförsörjandegraden av 
livsmedel i kommunen.  

Närings-
liv, eko-
logi 

Start 
2020 

Trosa kommun arbetar tillsammans med flera 
andra aktörer i närområdet (bl.a. Nyköping, 
LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Länsstyrelsen och 
Beras Int.) med syftet att verka för omställning 
till ett lokalt hållbart matsystem. 

 

 
 

E. Hållbar konsumtion och beteende 
Utbud och efterfrågan av lokalproducerade, miljömärkta och rättvisemärkta 
produkter i kommunen är god. Kommunens invånare är motiverade och medvetna 
om sin konsumtions miljöpåverkan. Kommunen uppmuntrar till lokala initiativ för 
hållbar konsumtion. Avfallsmängderna minskar stadigt och produkter återanvänds, 
repareras och återvinns i stor utsträckning.  
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Nr Åtgärder - Hållbar kon-
sumtion och beteende Ansvar Tids-

plan Status   

E.1 Genomföra informations-
kampanjer om konsumtion 
och svinn.  

Ekologi  2019 Genomfördes 2018 genom deltagande i Mini-
meringsmästarna samt utskick av renhållnings-
broschyr. Under 2019 genom utskick av bro-
schyren En hållbar kommun.   

 

E.2 Utnyttja informationska-
naler, t.ex. skolor för att 
främja hållbar konsumtion 
och ändrade beteenden. 

Ekologi  2018-
2019 

Detta sker bl.a. genom information om mat-
svinn i skolorna. Projektet Minimerings-
mästarna har genomförts under lyckade former 
och detta har kommunicerats via massmedia 
och sociala medier. 

 

E.3 Presentera information, 
tips och idéer om hållbar 
konsumtion på kommu-
nens och Turistcenters 
hemsidor. 

Ekologi, 
inform-
ation, 
turist-
center  

2018 Information om detta har lagts upp på kommu-
nens hemsida. Turistcenter ser över informat-
ionen efter byte av hemsida. Tidigare har det in-
formerats om restauranger med klimatsmartare 
vegetarisk/vegansk mat, ekologiskt, lokalprodu-
cerat och Östersjövänlig mat.   

 

E.4 Delta i Minimerings-
mästarna 2.0  

Ekologi, 
tek-
niska, 
Trobo 

Start 
2020 

Pga. av pandemin sköts projektstarten upp till 
2021. Både Trobo och kommunen är med i pro-
jektet. Rekrytering av deltagare sker under som-
mar/höst 2021. Syftet med projektet är att fler 
hushåll ska minska sina avfallsmängder och 
ställa om till hållbar konsumtion.   

 

 
 
 
Nya åtgärder att införa i Energi- och klimatplanens åtgärdslista  
 

 
Nr Åtgärd Ansvar Tids-

plan Motivering 

B. 10 Ta fram en kollektivtra-
fikplan med konkreta åt-
gärdsförslag. 

SBK 2022 Transporter är den största källan till utsläpp av växthus-
gaser i Trosa kommun. En kollektivtrafikplan är en viktig 
åtgärd för att minska biltrafiken i kommunen.  
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Diarienummer 
KS 2021/47 

  

Redovisning av obesvarade motioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2021-10-11. 
 
Ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om 
året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte 
besvarats. För närvarande bereds sex motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
Bilagor 
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 
2021-10-11. 
  

mailto:helena.edenborg@trosa.se
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Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner 
mandatperioden 2019-2022 
 

 Motion Motionär Anmäld i 
fullmäktige 

Remitterad till Berednings- 
läget 

1 Motion för utbyggnad 
av laddnings-
möjligheterna i Trosa 
kommun 

Dnr KF 2020/13 

Anders 
Lindblad (S) 
och Magnus 
Johansson 
(S) 

2021-03-17, 
§ 17 

Teknik- och 
servicenämnden 
och Trosabygdens 
bostäder AB 

Motionen 
bereds för 
besvarande i 
fullmäktige 
2021-11-10 

2 Motion om program 
för friluftsliv 

Dnr KF 2021/5 
 

Gitte Jutvik 
Guterstam 
(V) och  
Maria Arman 
(MP) 

2021-03-17, 
§ 17 

Kommunstyrelsens 
ekoutskott 

Motionen 
bereds för 
behandling i 
berörd 
utskott/styrelse 

3 Bygg väggar och tak 
på den beslutade 
utomhusisrinken med 
en hållbar 
energilösning 

Dnr KF 2021/7 

Anders 
Lindblad (S) 
och Magnus 
Johansson 
(S) 

2021-03-17, 
§ 17 

Kultur- och 
fritidsnämnden  

Motionen 
bereds för 
besvarande i 
fullmäktige 
2021-11-10 

4 Näringspolitik för nya 
jobb 

Magnus 
Johansson 
(S) 

2021-06-09, 
§ 47 

Kommunstyrelsen Motionen 
bereds för 
behandling i 
berörd 
nämnd/styrelse 

5 Ungas eko Gitte Jutvik 
Guterstam 
(V) 

2021-06-09, 
§ 47 

Humanistiska 
nämnden 

Motionen 
bereds för 
behandling i 
berörd 
nämnd/styrelse 

6 Samverkan för klimat 
och hälsa 

Gitte Jutvik 
Guterstam 
(V) 

2021-06-09, 
§ 47 

Kommunstyrelsen Motionen 
bereds för 
behandling i 
berörd 
nämnd/styrelse 
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Beslutsförslag 
Datum 
2021-10-19 
Diarienummer 
KS 2021/99 

  

Svar på motion – ”Bygg väggar och tak på den beslutade 
utomhus isrinken med en hållbar energilösning” 

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

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

i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid 
 
 

Skäl för det föreslagna beslutet 
Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för 
idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att det ska 
byggas en ny idrottshall samt isrink.  
 
En fullskalig hall och en konstfrusen isrink är en stor investering för Trosa kommun. 
I nuläget är det inte aktuellt att bygga väggar och tak på isrinken, en uppskattad 
extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Kostnaden för drift och 
underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte 
tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras. 
 
I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring 
energifrågan där man kommer att kunna nyttja överskottet från isrinkens 
kylanläggning till idrottshallen. I Trosa kommuns energi- och klimatplan finns 
tydliga riktlinjer för hur nya och befintliga byggnader ska energieffektiviseras, bland 
annat med hjälp av solceller och solpaneler. Solceller är i dagsläget inte aktuellt till 
utomhusrinken eftersom den inte förses med tak men som exempel kan nämnas att 
idrottshallen som byggs parallellt förses med solceller monterade på taket för att ge 
varmvatten till duschar. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(23) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 56    KFN 2021/85 

       

 

Yttrande över motion Bygg väggar och tak på den 

beslutade isrinken med en hållbar energilösning 

 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.   

___________ 

 

Ärendet 

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en 

motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till 

kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen för föreslås att 

kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

 

 Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken 

 Att dessa byggs i trä så långt det ät möjligt 

 Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på 

 Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under 

i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid 

 

Yttrande 

Kontoret har i samverkan med tekniska enheten utrett motionen och resonerat 

utifrån motionens förslag 

 

Bakgrunden till byggnationen av en konstfrusen isrink är många års 

befolkningstillväxt och ett ökat behov av anläggningar för idrottsundervisning och 

fritidsaktiviteter. Trosa kommun hade dessförinnan dialog med föreningar kring 

behov och möjlig utformning. 

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta be-

hov från verksamheter och medborgare. Verksamheten anser att det är klokt att 

bygga i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anlägg-

ningen nyttjas. Verksamheten kommer följa nyttjandet av isrinken och utvärdera 

skötsel och underhåll över tid kopplat till nyttjande. 

 

Forts 



 

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(23) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14 

 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

forts. § 56 

2020-03-12 fattade kultur- och fritidsnämnden inriktningsbeslut om idrottshall och 

isrink, där Kultur- och fritidsnämnden är beställare och Teknik- och servicenämnden 

utförare. Projektering och upphandling är genomfört och byggnation påbörjades 

under april 2021. 

 

I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring 

energifrågan där man kommer att kunna utnyttja överskottet från isrinkens 

kylanläggning till idrottshallen. 

 

Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall, en 

uppskattad extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns, 

precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift 

och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är 

inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som 

måste göras. 

 

Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns 

möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt. 

 

När det gäller förslaget om att driva anläggningen med vätgas, behöver den typen 

av åtgärder komma med tidigt i processen för att hanteras på ett kostnadseffektivt 

sätt. En sådan åtgärd behöver särskild utredning och finnas med i en förstudie. En 

avstämning har gjorts med energikonsult som konstaterar att åtgärder av det 

slaget är mycket kostsamma. Verksamheten har inte avsatt medel för att utreda 

frågan kring vätgas ytterligare då det inte är aktuellt med tak och solceller på 

isrinksbyggnaden i dagsläget. 

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang förslås att motionen avslås. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet:  

Lennart Tällö (S): Yrkar bifall till motionen  

Lena Isoz (M): Yrkar bifall till kontorets förslag 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 

kontorets förslag. 

 

Ärendets beredning 

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 

Hagstedt, 2021-10-06 

– Motion bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar 

energilösning,2021-03-17 

 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

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

www.trosa.se 

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret 

Kerstin Tibbling 

Produktionschef 

0156-523 24 

kerstin.tibbling@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2021-10-06 

Diarienummer 

TSN 2021/85 

  

Yttrande över motion – ”Bygg väggar och tak på den 

beslutade utomhus isrinken med en hållbar energilösning” 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

 

Ärendet 

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en 

motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun.  Motionen har remitterats till 

kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen för föreslås att 

kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

 Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken 

 Att dessa byggs i trä så långt det ät möjligt 

 Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på 

 Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under 

i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid 

 

Yttrande 

Kontoret har i samverkan med tekniska enheten utrett motionen och resonerat 

utifrån motionens förslag  

 

Bakgrunden till byggnationen av en konstfrusen isrink är många års 

befolkningstillväxt och ett ökat behov av anläggningar för idrottsundervisning och  

fritidsaktiviteter. Trosa kommun hade dessförinnan dialog med föreningar kring 

behov och möjlig utformning. 

 

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov 

från verksamheter och medborgare. Verksamheten anser att det är klokt att bygga 

i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen 

nyttjas. Verksamheten kommer följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel 

och underhåll över tid kopplat till nyttjande.  

 



 

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret 2021-10-06 

 

 

 

 

2020-03-12 fattade kultur- och fritidsnämnden inriktningsbeslut om idrottshall och 

isrink, där Kultur- och fritidsnämnden är beställare och Teknik- och servicenämnden 

utförare. Projektering och upphandling är genomfört och byggnation påbörjades 

under april 2021.   

 

I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring 

energifrågan där man kommer att kunna utnyttja överskottet från isrinkens 

kylanläggning till idrottshallen.  

 

Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall,  en 

uppskattad extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns,  

precis som motionen anger,  fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift  

och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är 

inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som 

måste göras.  

 

Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns 

möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt. 

 

När det gäller förslaget om att driva anläggningen med vätgas, behöver den typen 

av åtgärder komma med tidigt i processen för att hanteras på ett kostnadseffektivt 

sätt. En sådan åtgärd behöver särskild utredning och finnas med i en förstudie. En 

avstämning har gjorts med energikonsult som konstaterar att åtgärder av det 

slaget är mycket kostsamma. Verksamheten har inte avsatt medel för att utreda 

frågan kring vätgas ytterligare då det inte är aktuellt med tak och solceller på 

isrinksbyggnaden i dagsläget.  

 

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang förslås att motionen avslås. 

 

 

Kerstin Tibbling   Ulf Hagstedt  

Produktionschef   Tekniska chef 

     

  

 

Bilagor 

Motion daterad 210317  

 

 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 



Motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun den 17 mars 2021 

 

 

 

 

Bygg väggar och tak på den beslutade utomhus isrinken med en hållbar energilösning. 

Socialdemokraterna välkomnar att vi får en konst frusen is i Trosa kommun. Vi vet att det är 

efterlängtat av våra invånare.  

När investeringen görs vill vi att det blir så effektiv så möjligt. Då är det viktigt att nyttan för 

medborgarna blir så stor så möjligt. Därför tycker vi det är självklart att isen skall vara väder skyddad. 

Om den konstfrusna isen är väderskyddad kommer tiden som Trosa kommuns invånare kan använda 

den på öka markant. Detta leder till en större samhällsnytta och på så vis en lägre kostnad även om 

den rent ekonomiska kostnaden blir större. 

Frågan som vi måste ställa oss är: Vad har vi för nytta av en utomhus rink under en varm november 

vecka eller en varm mars vecka? 

Vad blir kostnaden för denna investering om den inte kommer att kunna användas under speciellt 

lång tid. 

Storlek på kylanläggning: 

Om vi skall kunna använda en utomhus rink under samma tid som en isrink med väderskydd/ishall 

behöver kylanläggningen divisionernas upp. Detta medför en högre investeringskostnad och en 

högre driftskostnad över tid. Helt enkelt, vi kommer få en hög elräkning många år framåt i tiden.  

Alternativet är att minska på tiden som vi kan använda isrinken när vädret är för varmt och blåsigt. 

Då får invånarna mindre istid för skattepengarna, samhällsnyttan minska.  

Socialdemokraterna vill också att när denna investering görs skall den göras miljömässigt så bra så 

möjligt. Bygg ishallen i trä så långt det är möjligt och luta taket på så vis att det blir optimalt att 

producera el via solceller på ishallstaket. Då får Trosa kommuns invånare så lång tillgång av is som 

det är möjligt till ett miljövänligt sätt.  

Överskottselen under sommaren skulle kunna göras om till vätgas och på så vis lagras, för att 

användas under vintern, till att producera el till kylanläggningen. 

Socialdemokraterna föreslår därför: 

Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken. 

Att dessa byggs i trä i så långt det är möjligt. 

Att taket ska luta åt söder och installeras solceller på. 

Att utreda möjligheten att omvandla överskotts el från solcellerna ,  under i första hand sommaren, 

till vätgas för att driva anläggningen vintertid. 

 

 

Magnus Johansson   Anders Lindblad 
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Kommunkontoret 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-20 
Diarienummer 
KS 2021/2 

  

Anmälningsärenden 

Trafikrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2021-09-22. 
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträde 2021-10-07. 
 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
– Protokoll från sammanträde 2021-10-11. 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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