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§ 101 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns.   
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 102 KS 2018/129 
 

Avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet 
Sydarkivera  

Beslut 
1. Trosa kommun ska lämna en avsiktsförklaring till Sydarkivera om att från och 
med år 2021 inträda i kommunalförbundet Sydarkivera.  
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med 
ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Resultatet har 
blivit ett förslag om anslutning till kommunalförbudet Sydarkivera. Ett medlemskap 
i Sydarkivera innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt slutarkiv och 
kompetensen hos en organisation som specialiserat sig på informationshantering 
och långsiktigt digitalt bevarande.  
 
Sydarkivera bildades formellt 2015 och har nu 23 medlemskommuner.  
Att ansluta sig till Sydarkivera är en process som sträcker sig över 2-3 år innan 
kommunerna blir fullvärdiga medlemmar. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-08-28.  
Rapport – Säkra informationen för framtiden! Samverkan kring e-arkiv mellan 
kommuner i Sörmland – medlemskap i Sydarkivera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Sydarkivera 
Deltagande kommuner i Södermanland   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 103 KS 2018/132 
 

Exploateringsavtal för Överåda 3:55 m.fl. i Trosa   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
avseende exploatering av Överåda 3:55 (Åda fritidsområde) i Trosa. 
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
3. Kommunstyrelsen anslår 190 000 kronor till objekt 46275 exploatering 
Hökebergavägen för exploateringens genomförande avseende kostnader för 
detaljplan, kontroll m.m. att finansieras med inflytande exploateringsmedel.   
 
4. Kommunstyrelsen anslår 6 600 000 kronor till objekt 46275, exploatering 
Hökebergavägen för utbyggnad av Hökebergavägen, att finansieras med inflytande 
gatukostnader. 
  
___________ 
 
 
Ärendet 
Ny detaljplan har upprättats för Överåda 3:55. Detaljplanen innebär bl.a. att ca 25 
stycken nya bostäder tillskapas i form av villatomter.  
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär 
mindre markreglering där kommunen sedvanligt tar över allmän platsmark och i 
övrigt att exploatören genomför alla exploateringsåtaganden inom 
exploateringsområdet. 
 
Detaljplanen innebär också att Hökebergavägen efter iståndsättning ska bli 
kommunal gata med kommunalt huvudmannaskap. Därför har 
gatukostnadsutredning framtagits samordnat med detaljplanen. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2018-09-06. 
Exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Mark- och exploateringschef  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 104 KS 2018/133 
 

Exploateringsavtal för Trosa 11:2 i Trosa 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med Vattenfall 
avseende exploatering av Trosa 11:2 i Trosa. 
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
3. Kommunstyrelsen anslår 190 000 kronor till objekt 46278 exploatering Vattenfall 
för exploateringens genomförande avseende kostnader för detaljplan, kontroll m.m. 
att finansieras med inflytande exploateringsmedel.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Ny detaljplan har upprättats för Trosa 11:2, som är Vattenfalls nätstation i Trosa. 
Detaljplanen innebär att en ombyggnation av nätstationen möjliggörs för 
effekthöjning.  
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär 
mindre markreglering där kommunen sedvanligt tar över allmän platsmark och i 
övrigt att exploatören genomför alla exploateringsåtaganden inom 
exploateringsområdet. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2018-09-06. 
Exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Mark- och exploateringschef 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 105 KS 2018/134 
 

Inriktningsbeslut om kameraövervakning av utsatta 
offentliga platser i trygghetsskapande syfte   

Beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner inriktningsbeslutet delegerar 
kommunstyrelsen till säkerhetsskyddschefen att prioritera och besluta om platser 
samt sätta rutiner för kameraövervakning av utsatta offentliga platser i 
trygghetsskapande syfte. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Trosa kommun ska ha kameraövervakning av utsatta offentliga platser i 
trygghetsskapande syfte.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Offentliga platser såsom torg, skolgårdar, återvinningsplatser och båtplatser 
befolkas under dygnets alla timmar och utsätts i allt för hög utsträckning av 
skadegörelse samt kan upplevas som otrygga. Kameraövervakning med tydlig 
information om att platsen är övervakad kan leda till lägre nivå av skadegörelse, 
ökad upplevd trygghet samt underlag för att bistå polismyndigheten vid eventuella 
brottsutredningar. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef 
Richard Kihlgren, 2018-09-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
Författningssamlingen  
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 106 KS 2018/135 
 

Utökat verksamhetsområde VA – Överåda, Kroka, Långnäs 
7:1, 7:2 och 7:3, Hagaberg och Alby 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nya verksamhetsområden vatten och 
spillvatten (VS) för Överåda, Kroka och Långnäs 7:1, 7:2 och 7:3. 
 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till nya verksamhetsområden vatten, 
spillvatten och dagvatten (VSD) för Hagaberg och Alby. 
 
3. Nya verksamhetsområden gäller från det att beslutet vinner laga kraft. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Lagen om allmänna vattentjänster anger att kommunen är skyldig att ordna 
vattentjänster om det behövs med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljö 
 
Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten föreslås för Överåda, Kroka och 
Långnäs 7:1, 7:2 och 7:3. 
 
Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) föreslås för 
Hagaberg och Alby. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Teknik- och servicenämnden 2018-06-14, § 38.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2018-05-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 107 KS 2018/136 
 

Detaljplan Överåda 3:55 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Överåda 3:55 m fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde utgörs av två delar med i huvudsak arrendetomter. Under 
2000-talet har planläggning av intilliggande områden förstärkt en pågående 
permanentningsprocess.  
 
Nyligen planlades den norra delen av fritidshustomter samt därutöver gjordes en 
omprövning av hela områdets arrendeavtal och arrendenivåer.  
 
Nu har även fastighetsägaren i den södra delen framfört önskemål om att planlägga 
kvarvarande del. Detta har stöd i gällande översiktsplan där området är markerat 
som strategisk mark. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 60.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(16) 
Kommunstyrelsen 2018-09-26 

 
 
 
§ 108 KS 2018/137 
 

Gatukostnadsutredning för Överåda 3:55 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredning för Överåda 3:55 m fl. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram 
en ny detaljplan för den södra delen av Åda fritidshusområde. Syftet med 
detaljplanen är att öka byggrätterna på respektive fastighet/arrendetomt, tillskapa 
nya byggrätter och säkerställa framtida avstyckningar av dagens arrendetomter. 
Därutöver förbereder detaljplanen för anslutning till det kommunala VA-nätet och 
skapa förutsättningar till ett mer trafiksäkert och ändamålsenligt vägnät inom 
området. 
 
För den del av vägnätet som föreslås ges kommunalt huvudmannaskap har en 
gatukostnadsutredning tagits fram som redovisar beräknad kostnad för 
iståndsättningen, fördelningsområde samt fördelningsmodell. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 61.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2018/138 
 

Avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxemodell för tillstånd 
enligt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). 
 
2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har kommuner 
möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd. Nuvarande 
modell bygger på en gemensam grundavgift för alla verksamhetsutövare oavsett 
verksamhetsstorlek och komplexitet på anläggningen. Detta harmoniserar inte med 
taxemodeller som tillämpas i omkringliggande kommuner och län och inte heller 
hur samhället eller lagstiftningen ser ut. Gällande lagstiftning är komplex och 
återspeglar att det ställs högre krav beroende på komplexitet och hanterad mängd 
brandfarlig vara. Presentationen om kostnaden för tillståndhanteringen ger idag 
delvis en missvisande bild till de som söker tillstånd för större eller mer komplexa 
verksamheter då kostnaden blir betydligt högre än den grundavgiften. 
 
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att 
samköra vår kostnadsmodell med övriga räddningstjänster föreslås en reviderad 
taxemodell.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12, § 65. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2018-06-01 
Förslag till reviderad taxemodell för tillstånd enligt LBE, 2018-05-09 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 110 KS 2018/139 
 

Sammanträdesplan 2019  

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2019 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige. 
   
___________ 
 
Ärendet 
För år 2019 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2018,  
• kvartalsrapport 2019,  
• budget 2020,  
• delårsbokslut 2019, 
• och reviderad budget 2020.  

 
Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-09-12.  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2018/1 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anmälda delegeringsbeslut.  

 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 
 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

2018/3 2.1 Tf. kommunchef 2018-06-25 
– 2018-08-05 

2018-06-12 KS ordf. 

2018/4 2.3 Tf. vård- och omsorgschef 
2018-06-07 – 2018-07-29  

2018-06-20 Kommunchef 

2018/4 2.3 Tf. ekonomichef 2018-06-25 
– 2018-07-10 och 2018-07-
30 – 2018-08-10 

2018-06-18 Kommunchef 

2018/4 2.3 Tf. socialchef 2018-06-25 – 
2018-07-02 och 2018-07-10 
– 2018-08-01 

2018-06-18 Kommunchef 

2018/4 2.3 Tf. samhällsbyggnadschef 
2018-07-02 – 2018-08-12 

2018-06-11 Kommunchef 

2018/127 1.10 Avtal om Badtaxi 2018 2018-06-26 Paola 
Andersson, tf 
Turistchef 

2017/152 1.1 Tilläggsavtal till 
exploateringsavtal för del av 
Södra Husby 5:36, (BoKlok) 

2018-07-11 KS ordf. 

2017/153 1.1 Tilläggsavtal till 
exploateringsavtal för del av 
Södra Husby 5:36, 
(Bronseken) 

2018-06-25 KS ordf. 

 
 
Forts.  
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 111 
 
 

2018/130 1.1 Säkerhetsöverlåtelse fth 
Trosa 10:64, 
markägarförklaring 

2018-06-28 KS ordf. 

2018/4 2.9 Studiebesök i Helsingfors, 
Finland 27-29/9 2018. 
Deltagare socialchef Graham 
Owen och vård- och 
omsorgschef Fredrik Yllman 

2018-08-09 Kommunchef 

2018/115 1.1 Yttrande på Samråd om 
Ostlänken genom Tullgarns 
Natura 2000- område i 
Trosa kommun 

2018-08-08 KS ordf.  

2018/3 2.1 Tf. kommunchef 2018-09-10 
– 2018-09-25 

2018-08-28 KS ordf. 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-09-19. 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 112  Dnr KS 2018/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
– Beslut 2018-06-28. Länsstyrelsen avskriver ärendet revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun. De nya föreskrifterna 
föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida. 
 
Länsstyrelsen Stockholm 
– Rapport från inspektionen 9 mars 2018 hos Överförmyndaren i Trosa kommun 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
– Kallelse till sammanträde 2018-06-01 
– Protokoll 2018-06-01 
– Protokoll 2018-09-14 
 
Gemensamma patientnämnden 
– Protokoll 2018-05-31 
 
Regionförbundet Sörmland 
– Kallelse till regionstyrelsen 2018-06-20 
– Protokoll 2018-06-20 
   § 25, Revidering av Sörmlandsstrategin samt godkännande av rapporten ÖMS 
            2050 
   § 26, Svar till Tillväxtverket om hantering av erbjudande om grundläggande  
            regionalt kompetensförsörjningsarbete 
 
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad 
– Remissvar avseende Samråd och nytt förslag på järnvägens sträckning mellan  
  Kyrksjön – Trosaån 
 
Energikontoret i Mälardalen 
– Protokoll från styrelsemöte 2018-03-18 
– Årsredovisning för Energikontoret i Mälardalen AB 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 112 
 
 
Mälardalsrådet 
– Delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna 
– Storregional systembild över högskoleutbildningen  
 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
– Protokoll 2018-05-03 
 
Kommunstyrelsen planutskott 
– Protokoll 2018-06-07 
 
Miljö- och energidepartementet 
– Tillåtlighetsprövning enl. 17 kap. miljöbalken av Ostlänken, Södertälje, Trosa,  
   Nyköpings och Linköpings kommuner 
 
Revisorerna i Trosa kommun 
– Revisionsrapport – Granskning av kvalitetsarbete inom grundskolan. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-09-19. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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