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§ 57

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 

• Ärende 5, Information om medborgarundersökningen 2017, hanteras inte
vid dagens sammanträde på grund av tidsbrist. 

___________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 58

Information om Ostlänken  

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunstyrelsen en uppdatering 
kring arbetet med Ostlänken. 

___________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 59 
 

Information om integrationsarbetet 

Socialchef Graham Owen informerar om kommunens organisation och arbete med 
integration.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 60

Genomgång av Trosa kommuns investeringar 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om kommunens investeringar. 

___________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 61

Uppföljning av skolorna  

Skolchef Mats Larsson informerar om läget i kommunens skolor. 

___________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) informerar om aktuella regionala 
frågor. 
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 63 KS 2018/80 

Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos. 

___________ 

Ärendet 
Kommunstyrelsen prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar 
sammantaget ett överskott på 300 tkr. 

Förra sommarens uppgradering av ekonomisystemet har inneburit störningar och 
merarbete, projektet förväntas att avslutas i maj. Ekonomienheten har hållit inne 
betalningar till leverantören vilket kan påverka utfallet negativt med 500 tkr. 
Ekonomienhetens befarande underskott balanseras upp av Kollektivtrafikens 
överskott på 800 tkr.  

Ekoutskottet prognostiserar ett resultat enligt budget. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-04-29. 
Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor. 
Verksamhetsberättelse ekoutskottet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 64 KS 2018/81 
 

Kvartalsuppföljning med helårsprognos per mars 2018  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per  
2018-03-31. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av 
nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till 
Kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings senaste prognos från 27 april 2018. 
 
För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en positiv budgetavvikelse 
med 10,7 Mkr. Årets resultat har budgeterats till 16,6 Mkr. Det som främst bidrar 
till den positiva budgetavvikelsen är ett högre skattenetto och lägre kostnadsräntor 
på lån än budgeterat. Därutöver förväntas budgeterade medel för central buffert 
inte att behöva nyttjas fullt ut. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-04-29. 
Resultat- och driftprognos. 
Nämndernas helårsprognoser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(20) 
Kommunstyrelsen 2018-05-09 

 
 
 
§ 65 KS 2018/87 
 

Publikt och gratis wifi och uppsättning av orienteringstavlor  

Beslut 
1. Publikt och gratis wifi installeras vid Hamnängen, Trosa torg/Skolparken samt 
Vagnhärads torg.  
 
2. Orienteringstavlor sätts upp i anslutning till platserna för att informera om wifi 
samt lokalt serviceutbud.  
 
3. 100 tkr anslås från kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Restauranger och butiker har under en längre tid efterfrågat orienteringstavlor för 
att visa på Trosa stads olika centrum. Trosa kommun i sin tur har under en ännu 
längre tid efterfrågat prydliga och tillgängliga gångstråk utan gatupratare som kan 
hindra exempelvis synskadade, rullstolsburna samt barnvagnar. 
 
Orienteringstavlor utplacerade vid de olika ingångarna till Trosa innerstad, Trosa 
hamn, Gästhamnen, Hamnängen, Skolparken, Östra hamnplan och busstorget är 
tilltänkta placeringar. Vid dessa områden skulle även gratis wifi finnas tillgängligt 
för besökare och invånare att kunna fördjupa sig i information kring stadens utbud. 
För ändamålet uppskattas wifi-installationen uppgå till 60 tkr och inköp av 
orienteringstavlor till 40 tkr. För wifi tillkommer en månatlig kostnad om 950 kr/år 
som finansieras inom ram av näringslivsenheten. Uppdateringar av 
orienteringstavlorna sker utifrån förändringar i lokalt utbud och administreras av 
Trosa turistcenter och produceras samt finansieras av kommunikationsenheten. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef 
Richard Kihlgren, 2018-04-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Ekonomienheten 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 66 KS 2018/82 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegeringsordning. 

___________ 

Ärendet 
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då 
personuppgiftslagen. Det medför behov av en revidering av delegeringsordningen 
med hänvisningar utifrån den nya lagen. Förändringar kopplade till 
dataskyddsförordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. 

För att underlätta hanteringen av förvärv av fastigheter föreslås det att 
kommunstyrelsens ordförande ska få besluta om förvärv av fastigheter 
understigande 5 mkr. Förvärv som överstiger 5 mkr föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar om. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2018-04-24. 
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, 2018-04-24. 

Kopia till: 
Författningssamlingen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 67 KS 2018/83 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Martin Snygg på IT-enheten som sitt dataskyddsombud.

2. Kommunchefen får i uppdrag att utse personuppgiftsambassadör för
kommunstyrelsen. 

___________ 

Ärendet 
Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen gör att privatpersoner i en 
allt högre grad lämnar ifrån sig personuppgifter och att uppgifterna även förs 
mellan länder. EU har sett ett behov av att harmonisera den lagstiftningen som 
finns för skydd av personuppgifter för medlemsländerna och samtidigt anpassa den 
till de förutsättningar som finns idag.  

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då 
personuppgiftslagen. Förordningens syfte är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.   

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2018-04-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 68 KS 2018/84 

Trafikbeställning 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till trafikbeställning till Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet inför 2019.  

___________ 

Ärendet 
Trafikbeställning innebär formellt att respektive finansiär årligen sänder ett 
dokument till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet där de förändringar man önskar 
inom ramen för sitt trafikansvar eller på en utpekad linje definieras. 
Trafikbeställningen ska utgå från trafik och ekonomiplan som i sin tur bygger på 
finansiärens ekonomiska ram. Inför nästkommande tidtabellperiod omfattar 
beställningen förändringar såsom införande av ny linje, ändringar i körväg samt 
utökning eller minskning av utbud. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafikhandläggare Ingemar Bergström, 2018-04-10. 

Kopia till:  
Kollektivtrafikmyndigheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 69 KS 2018/85 

Förvärv av fastigheten X i Vagnhärad Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheten X i Vagnhärad
för 2,4 mkr. 

2. Mark och exploateringschefen får i uppdrag att genomföra förvärv av fastigheten.

___________ 

Ärendet 
Efter förhandlingar har köpekontrakt tagits fram rörande förvärv av 
fastigheten X belägen vid X i Vagnhärad. 

Fastigheten omfattar X m2 och är bebyggd med en äldre mindre villa byggd år 
1938. 

Fastigheten är strategiskt belägen inom framtida exploateringsområde för X. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2018-04-13. 
Köpekontrakt.  

Kopia till:  
Mark och exploateringschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Dnr KS 2014/175 

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslut 
John Carlsson (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Martina Johansson (C).  

___________ 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 25 april 2018, § 24 beviljat Martina Johanssons (C) 
avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Martina hade även 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och därför måste en ny 
ersättare väljas.  

Kopia till:  
Kanslienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 71 KS 2018/86 
 

Regionbildning – Skatteväxling, fördelningsmodell, regional 
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om 
uppgiftsfördelning 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Regionstyrelsens rekommendation: 
 
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari 
2019. 
 
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns. 
 
3. Skatteväxling från Trosa kommun till landstinget, genom att kommunen sänker 
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med den 
1 januari år 2019, godkänns. 
 
4. Landstinget Sörmland och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) 
om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna och höjs 
med 6 öre för landstinget från och med den 1 januari 2019. 
 
5. Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet 
från och med den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen. 
 
6. Mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling godkänns, enligt förslaget i 
Regionförbundets tjänsteskrivelse. 
   
___________ 
 
Ärendet 
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från 
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta 
innebär, föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet 
med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från 
SKTM. Som grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan 
kommuner och Region Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse 
om kollektivtrafik i Södermanlands län tagits fram inom ramen för 
regionbildningsprojektet. 
  
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 71 
 
 
I samband med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional 
utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna 
kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska 
effekter är avstämda med Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2018-04-23. 
Protokoll Regionstyrelsen 2018-04-12, § 13. 
Underlag från Regionförbundet Sörmland, 2018-04-04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 72 KS 2018/77 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år 
2017. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Trosa 
kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas 
revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-04-17. 
Årsredovisning 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Granskning av årsbokslut 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Revisionsberättelse för år 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
 
 
Jäv 
Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 73  Dnr KS 2018/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Protokoll 2018-04-11. 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2018-04-25, § 24. Avsägelser och val. Kommunfullmäktige godkänner 
Martina Johanssons (C) avsägelse för hennes uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. John Carlsson (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-04-30. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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