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§ 113 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns.   
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 114  
 

Information om delårsbokslutet 2018 

Ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson och personalchef Torbjörn Unnebäck 
informerar om Trosa kommuns delårsbokslut 2018. 
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 115  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Ann-sofie Soleby-Eriksson återrapporterar från Integrationsrådet, nya kommuntal.   
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 116 KS 2018/151 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen  
per augusti 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos. 

___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari – augusti visar ett 
överskott, jämfört med budget, med 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett 
starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.  
 
För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott 
på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet 
förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom 
personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av 2018. Det 
största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 
Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik.  
 
Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya 
dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt. 
 
Ekoutskottet beräknar ett resultat för året enligt budget.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk Karlsson, 2018-10-10. 
Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 117 KS 2018/153 
 

Avtal med Trafikverket om väghållaransvar   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med Trafikverket om väghållaransvar.  
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Maria Arman (MP) deltar inte i beslutet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket har tagit fram en vägplan för Infart västra Trosa. Trosa kommun har 
deltagit i planarbetet. I samband med Trafikverkets planprövning har det 
framkommit att ett avtal mellan kommunen och Trafikverket krävs vad gäller 
förändrat väghållaransvar. Avtalet reglerar väghållaransvar dels för den nya vägen, 
Infart västra Trosa, samt dels för förändringar inom befintligt vägnät i den västra 
och östra anslutningen. Därutöver regleras även kommunens ansvar för den gång- 
och cykelväg som ska byggas mellan väg 218 och Västra fän.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från planchef Linda Axelsson, 2018-10-05. 
Avtal gällande förändrat väghållaransvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadskontoret 
Trafikverket 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 118 KS 2018/143 
 

Investeringsmedel för webbtjänst Solkarta 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till 
ekoutskottet för att investera i webbtjänsten Solkartan. 
 
2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens 
investeringsreserv som minskar från 4 700 tkr till 4 640 tkr. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad 
klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta 
för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte 
budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla 
kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa 
kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera 
effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör 
placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kWh och i svenska kronor.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson, 2018-10-05.  
Kommunstyrelsens ekoutskott 2018-10-01, § 39.  
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Marianne Haage, 2018-08-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens ekoutskott  
Kommunekolog 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 119 KS 2018/154 
 

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med 
åtgärdsprogram 2018-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens godkänner Södermanlands läns regionala ANDT-strategi med 
åtgärdsprogram 2018-2021. 
 
___________ 
 
Ärendet 
2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT 
(alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak) i Sverige. De mål och insatser i den 
regionala ANDT-strategin är konkretiseringar av hur olika aktörer från länet menar 
att de vill omsätta den nationella politiken till de förutsättningar och behov som 
finns i Södermanlands län. 
 
Representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen 
samt kommuner har arbetat fram den slutliga utformningen av den regionala 
strategin med åtgärdsprogram.  
 
Ett godkännande av den regionala strategin innebär att Trosa kommun godkänner 
de övergripande målsättningar och samordningsformer för ANDT arbete i länet. 
Lokala lösningar och en lokal handlingsplan kommer att behövas för att säkerställa 
att åtgärder i Trosa kommun är anpassade till lokala omständigheter och behov. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Kommunstyrelsen uppdrar till Brottsförebyggande 
rådet att följa ärendet med lokal handlingsplan.  
Daniel Portnoff (M): Avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Humanistiska nämnden 2018-10-09, § 80.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2018-10-01. 
Södermanlands läns samlade regionala ANDT – strategi med åtgärdsprogram 
2018-2021. 
  
 
Kopia till: 
Humanistiska nämnden 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 120 KS 2018/152 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2018 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 10 934 tkr enligt 
följande: 

a) 643 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd 
av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som 
budgeterats. 

b) 10 291 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än 
budgeterat motsvarar 2 423 tkr. Inom LSS överförs 6 440 tkr samt inom SoL 
1 428 tkr för personlig assistans. 

 
2. Justering av texten rörande tvist görs i enlighet med diskussionen i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2018 
per 2018-08-31. 
 
___________ 
 
Reservation 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Resultatet per sista augusti är 45,6 Mkr att jämföra med 43,8 Mkr samma period 
föregående år. Prognos för helåret är 31,9 Mkr, en förbättring med 15,3 Mkr jämfört 
med budget 16,6 Mkr.  
 
Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och 
eftersläpningsbidrag på grund av en fortsatt ökande befolkning. 
I 2018 års centrala buffert finns 14,6 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 
10,3 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska 
nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 Mkr för kommunstyrelsens 
centrala buffert.  
 
Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och 
resultatöverföring från 2017, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och 
omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr.  
 
Forts. 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
Forts. § 120 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M):  
Bifall till förvaltningens förslag med en justering av texten rörande tvist i enlighet 
med diskussionen i kommunstyrelsen.   
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S):  
1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att den rättsprocess och tvist som pågår 
gällande undermålig projektering för Safiren redovisas i ett eget ärende.  
2. Socialdemokraterna godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 
2018 per 2018-08-31 med undantag från stycket avseende tvist och att kommunen 
inte ska bedriva ersättningsanspråk.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson, 2018-10-16. 
Delårsbokslut 2018 Trosa kommun. 
Delårsbokslut 2018 Trosabygdens bostäder AB. 
Delårsbokslut 2018 Trosa fibernät AB. 
Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till resp. nämnd. 
Muntlig föredragning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2018/146 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
i Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Teknik- och servicenämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.  
 
2. Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.  
 
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag, daterad 2018-10-15, till reviderat 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.  
 
4. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår i Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som 
i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och 
arbetsformer.  
 
Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och 
ersättare i teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inför 
kommande mandatperiod föreslås det också förändringar av antalet ledamöter i det 
kommunala bolaget Trosa Fibernät AB (Trofi), beslut om det tas i separat ärende 
om reviderad bolagsordning för Trofi. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-10-08, § 7. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-08.  
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 122 KS 2018/147 
 

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och 
ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.  
 
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019.    
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar 
för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och 
ersättningsreglemente föreslås revideringar gällande gruppledararvoden, 
föräldraledighet och förändrade årsarvoden. Förändringarna bedöms medföra 
tillkommande kostnader om ca 1 010 tkr/år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-10-08, § 8. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-08.  
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 123 KS 2018/149 
 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Trosa 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa 
kommun.    
 
___________ 
 
Ärendet 
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den lokala demokratin. Nya 
regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014-02-01 och har 
tillämpats i Trosa kommun från och med mandatperioden 2014-2018. Inför 
mandatperioden 2019-2022 föreslås partistödet justeras till följande: 
Grundstöd   20 000 kr (+ 5 000 kr) 
Mandatstöd  14 000 kr (+ 2 000 kr) 
Mandatbundet utbildningsstöd 6 000 kr (+ 1 000 kr) 
 
Det årliga beslutet om utbetalning av partistöd tas av fullmäktige i samband med 
behandlig av reviderad budget. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-08.  
Förslag till reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 124 KS 2018/150 
 

Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB, Trofi 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Styrelsen i Trosa Fibernät AB, Trofi, består idag av fem ledamöter. Inga ersättare 
finns till ledamöterna. Inför mandatperioden 2019-2022 föreslås Trofis styrelse 
bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Det är samma antal 
ledamöter och ersättare som styrelsen i Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-07.  
Förslag till reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 125 KS 2018/155 
 

Detaljplan för Verktyget 3 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Verktyget 3.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Verktyget 3 är sedan lång tid tillbaka bebyggd och lokalerna har använts för olika 
typer av verksamheter t ex tryckeri, squash, butikslokal mm. Fastigheten är 
planlagd i P76-8 och planen medger industriändamål, byggnadshöjd om 6 m och 
någon total byggnadsarea anges ej. Det går att konstatera att dagens plan ger 
förutsättningar för en fortsatt utveckling men det är tveksamt om detta är lämpligt 
gestaltningsmässigt. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och har varit ute 
på granskning. Ett slutligt planförslag föreslås nu godkännas och antas. Planen 
handläggs som ett standardförfarande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-25, § 77.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 
Tjänsteskrivelse med bilagor från planchef Linda Axelsson, 2018-07-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 9 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 126 KS 2018/156 
 

Ändring av Sörmlandstaxan  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om: 

• Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort 
samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019. 

• Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 
1-dygn och 3-dygn. 

• Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 
1 januari 2019. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Direktionen beslutade 2018-10-04 att föreslå respektive medlemsfullmäktige; 
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs 
kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om: 
 
• Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt 

enkelbiljetter från den 1 januari 2019. 
• Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj  

1-dygn och 3-dygn. 
• Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 

januari 2019. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-10-09. 
Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 127 KS 2018/157 
 

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om en justerad tilläggsavgift till  
1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, 
som ny nivå för tilläggsavgift vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken 
samt att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand kommer in med giltig 
studentlegitimation justeras till 250 kronor från den 1 januari 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. 
Myndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i 
kollektiv persontrafik. 
 
Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget  
500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris 
motsvarande den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att 
tilläggsavgiften bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka 
incitamentet för att resa med och lösa giltigt färdbevis. En omvärldsanalys visar 
också att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift jämförelsevis ligger lågt jämfört med 
närliggande län och andra trafikföretag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-10-09. 
Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 128 KS 2018/158 
 

Avveckling av kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om: 
 
1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin 
verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01. 
 
2.  a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och 

skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.  
 b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB 

godkänns. Förslag till avtal om miljöskuld godkänns. 
 
3.  a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet. 

b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar 
som tas emot.  

 c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b). 
 
4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det 
kan ske efter 2019-01-01. 
 
5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills 
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från 
den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen har landstinget och länets 
kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 
januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av 
SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse 
om kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling. 
 
För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, 
SKTM och Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna 
fattar beslut om avveckling och likvidering.  
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
Forts. § 128 
 
 
Besluten består av fem punkter; överlåtelse av SKTMs verksamhet, principer för 
överlåtelse av tillgångar, hantering av arkiv, genomförandet av likvidationen samt 
förlängning av ledamöters mandatperiod.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-10-09. 
Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 129 KS 2018/159 
 

Likvidation av Regionförbundet Sörmland 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Regionstyrelsens beslut om: 
 
1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 
2019-01-01.  
 
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och 
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt 
bifogad ärendebeskrivning.  
 
3.  a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.  

b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar 
som tas emot.  

 
4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra 
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 
2019-01-01.  
 
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills 
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.  
 
Regionförbundets styrelse har beslutat att rekommendera kommunalförbundets 
medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av 
kommunalförbundet till Region Sörmland. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-10-16. 
Underlag från Regionförbundet Sörmland. 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 130 KS 2018/49 
 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2018-10-10. 
 
___________ 
 
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 fem motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse med bilaga från nämndassisten Lotta Uddberg, 2018-10-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 131 KS 2017/174 
 

Svar på motion för en likvärdig skola   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen tillstyrks delvis.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
I arbetet med att säkra lika tillgång på utbildning med lika kvalitet pågår ett 
löpande förbättringsarbete i Trosa kommun. Kommunens resursfördelning bygger 
på rektorernas och elevhälsans samlade kunskap om de individuella elevernas 
skolresultat och elevers behov av anpassningar och stöd för att nå kunskapsmålen. 
 
Under hösten 2018 utreder skolkontoret om resursfördelning kan utvecklas 
ytterligare i syfte att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i Trosa kommun för 
bästa måluppfyllelse. Därför tillstyrks motionen i den del som gäller att 
humanistiska nämnden ska utreda om elevpengen behöver förändras. Resultatet 
från utredningen kommer att redovisas till humanistiska nämnden.  
 
Innan utredningen är klar är det inte möjligt att ta beslut om en annan 
resursfördelning och därför avslås motionen i den delen.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) har 
2017-10-11 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ger humanistiska nämnden i uppdrag att utreda hur 
elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola och beslutar om 
att införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en 
likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
Forts. § 131 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2018-10-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Humanistiska nämnden 2018-10-09, § 88. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-05-28. 
Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy 
Fogelberg (V), 2017-10-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 132 KS 2017/179 
 

Svar på motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Regeringen har beslutat om att utöka den garanterade undervisningstiden i idrott 
och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med den 1 juli 2019.  
 
Införande av fler undervisningstimmar i idrott och hälsa är välkommet men ett 
införande redan hösten 2018 är inte möjlig. I Trosa kommun innebär en utökning 
om 100 timmar undervisning enligt Skolverkets föreslagna modell en ökad 
personalkostnad på ca 1 mkr och ett ökat behov av tillgång till lokaler för 
idrottsundervisning vilket kräver planering och finansiering. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S) har 2017-11-24 lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ska ge 
humanistiska nämnden i uppdrag att verka för att ämnet idrott och hälsa utökas 
med 1 lektionstimme per vecka på kommunens högstadieskolor med start 
höstterminen 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2018-10-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-15. 
Humanistiska nämnden 2018-10-09, § 87. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-05-28. 
Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S), 2017-11-24. 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 133 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 

2018/96 1.9 Upphandling och 
tilldelningsbeslut av Konsult 
Organisationsutveckling 
ang. granskning av 
händelseutveckling inom 
Tomtaklintskolan 

2018-10-15 Kommunchef 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-10-17. 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(27) 
Kommunstyrelsen 2018-10-24 

 
 
 
§ 134  Dnr KS 2018/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Nyköping- Östgötalänken AB 
- Information till ägarna i Nyköping- Östgötalänken AB 
- Kallelse till ägarmöte 2018-01-19 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll 2018-09-14 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
- Protokoll 2018-05-31 
- Protokoll 2018-09-21 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-10-17. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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