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§ 1 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 

• Ärende 1 på dagordningen utgår (Information om påbörjat arbete med ny 
översiktsplan) och hanteras istället vid ett kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen.   

 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 2  
 

Val av justerare  

Beslut 
Anders Lindblad (S) utses att jämte ordförande justera dagens 
sammanträdesprotokoll.   
 
___________ 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 3  
 

Information om Trobos nybyggnation av lägenheter i 
kvarteret Teologen 

Björn Alm, VD Trosabygdens Bostäder AB (Trobo), informerar om bolagets 
nybyggnation av lägenheter i kvarteret Teologen. 
 
Det kommer byggas 88 mindre lägenheter, 44 stycken 1:or på 35 kvm och 44 
stycken 2:or på 45 kvm. Lägenheterna byggs enligt SABO-koncept. Januari 2019 
fick bolaget startbesked efter bygglovsansökan och markarbeten har påbörjats i 
mitten av februari. Kommunstyrelsen fick se bilder på husens fasader, planlösningar 
och utemiljö.   
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 4  
 

Information om fortsatt utvecklingsarbete på 
Tomtaklintskolan  

Under hösten 2018 har en extern konsult anlitats för att genomföra granskning av 
Tomtaklintskolan som stöd för den framtida utvecklingen av skolan. Det centrala i 
uppdraget var att ge den nya rektorn och skolans personal stöd i den framtida 
utvecklingen av Tomtaklintskolan, med inriktning på att vara en trygg och 
stimulerande pedagogisk miljö, som ger eleverna goda förutsättningar att 
genomföra sina studier med bra resultat.  
 
Skolchef Mats Larsson informerar kommunstyrelsen om hur man kommer fortsätta 
utvecklingsarbetet men även om åtgärder som redan vidtagits på Tomtaklintskolan. 
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen hanteras även ärende om 
återredovisning av uppdraget att granska Tomtaklintskolan.   
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 5  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Daniel Portnoff (M) återrapporterar aktuella regionala frågor, bland annat om hur 
det gått med regionbildningen och inrättandet av den regionala 
utvecklingsnämnden.    
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 6 KS 2019/21 
 

Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och 
kommunkontor 2019 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för kommunstyrelsens 
politiska ledning och kommunkontor för 2019. 
 
2. Kommunchefen har rätt att, tillsammans med enhetscheferna inom 
kommunkontoret, förändra budgetfördelningen mellan kommunkontorets enheter. 
 
3. Kommunstyrelsen fastställer förslag på attesträtter.  
 
___________ 
 
 
Ärendet  
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 
2019 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats 
per enhet.  
 
Ramökningar samt 2019 års ettårssatsningar för kommunstyrelsen är inräknade i 
förslaget till internbudget.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2019-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Ekonomienheten  
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 7 KS 2019/22 
 

Budgetförutsättningar 2020 med plan 2021-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetförutsättningar 2020 med plan 
2021-2022.  
 
___________ 
 
 
Ärendet  
Ekonomienheten har tagit fram budgetförutsättningar för nämndernas arbete med 
budget 2020 och plan 2021-22. 
 
Budgetförutsättningarna bygger på en befolkningsprognos där det framgår 
förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt 
äldreomsorg.  
 
Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna är Sveriges 
Kommuners och Landstings prognos från december 2018. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2019-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Ekonomienheten 
Nämnderna 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 8 KS 2019/36 
 

Anvisning för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämndernas målarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till anvisning för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämndernas målarbete. 
 
___________ 
 
 
Ärendet  
Beslut om mål för verksamheterna tas varje mandatperiod. Kommunfullmäktige har 
den gångna mandatperioden fastställt nitton mål inom sex olika områden. De 
handlar om ”medborgarnas kommun”, ”tillväxt och arbete”, ”kärnverksamheter”, 
”hälsa och miljö”, ”engagemang” och ”god ekonomisk hushållning”.  
 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de 
kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik (Kommunens kvalitet i korthet) samt sätta mål 
med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. 
 
För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och 
tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet. 
 
Kommunkontoret har tagit fram anvisning för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämndernas arbete med mål för 2020 och plan 2021-22. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2019-02-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ekonomienheten 
Nämnderna 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2019/23 
 

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till delegeringsordning.  
 
___________ 
 
Reservation 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför varje ny mandatperiod ska kommunstyrelsen och kommunens nämnder anta 
en delegeringsordning för sin verksamhet. 
   
Tanken bakom delegeringsrätten är att en styrelse/nämnd ska avlastas med sådana 
beslut som rör den dagliga verksamheten och som skulle leda till ineffektivitet i den 
kommunala organisationen om styrelsen/nämnden själv fattade beslut i varje 
enskilt fall. I delegeringsordningen framgår det till vem eller vilka som 
kommunstyrelsen har gett rätten att besluta i olika ärenden i styrelsens ställe. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Lönesättning av kommunchef ska delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Maria Arman (MP): Bifall till Tommy Fogelbergs förslag. 
Anders Lindblad (S): Bifall till Tommy Fogelbergs förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2019-02-04. 
Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen, 2019-02-04. 
 
 
 
 
Kopia till:  
Författningssamlingen 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 10 KS 2019/24 
 

Instruktion för kommunchefen i Trosa kommun  

Beslut 
1. Kommundirektörens benämning ska vara kommunchef. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner instruktion för kommunchefen i Trosa kommun. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. En av 
nyheterna i lagen var att varje kommun ska fastställa en instruktion för 
kommunens ledande tjänsteperson, kommundirektören. Nuvarande instruktion 
antogs förra mandatperioden. Då en ny mandatperiod påbörjats och en ny 
kommunstyrelse tillträtt tas instruktionen upp på nytt för fastställelse.  
 
Av 7 kap. kommunallagen (2017:725) framgår: 
 
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen 
får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  
 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) och 
kanslichef Helena Edenborg, 2019-02-04. 
Förslag till instruktion för kommunchefen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunchefen  
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 11 KS 2018/96 
 

Återredovisning av uppdrag att ganska Tomtaklintskolan 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar Rådgivningsrapport gällande Tomtaklintskolan – 
Organisationsutveckling till humanistiska nämnden som stöd för det fortsatta 
arbetet.   
 
2. Uppdraget anses slutfört. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2018 att uppdra till 
kommunchefen att med extern konsult genomföra granskning av Tomtaklintskolan 
som stöd för den framtida utvecklingen av skolan. Efter upphandling anlitades PwC 
för uppdraget och de har nu överlämnat slutlig rådgivningsrapport. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund 2019-02-04. 
Rådgivningsrapport gällande Tomtaklintskolan – Organisationsutveckling, PwC 
december 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21 § 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Humanistiska nämnden   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 12 KS 2019/25 
 

Upphandling av busstransport för tågresenärer från Trosa 
till Vagnhärads station  

Beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att upphandla busstransport för tågresenärer enligt 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun växer och antal pendlingsrörelser in och ut från kommunen 
fortsätter att öka. Detta har de senaste åren haft positiva effekter på antalet 
kollektivtrafikresenärer både med buss och tåg vilket inneburit påfrestningar bland 
annat på befintlig pendlarparkering i Vagnhärad. För att skapa förutsättningar för 
fortsatt ökat tågtrafikresande och höjd attraktivitet behöver fokus framöver bland 
annat läggas på hur resenärer tar sig till stationen i Vagnhärad. För närboende kan 
det handla om förbättrade möjligheter att använda cykel som transportmedel och 
för resenärer från Trosa behövs förbättringar med direktbussförbindelse.  
 
En sådan busstransport är avsedd att i första hand förbättra och underlätta 
pendling till och från Stockholm samt att bidra till ökad bekvämlighet och säkerhet i 
resan för tågresenärer, samt att reducera antalet anslutningsresor med bil. 
Avsikten är också att ytterligare höja kollektivtrafikens attraktionskraft och 
begränsa parkeringsproblematiken vid Vagnhärads station. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och kollektivtrafik- 
samordnare Ingemar Bergström, 2019-02-06.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kollektivtrafiksamordnaren 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 13 KS 2019/26 
 

Förvärv av fastigheten Lånesta 4:15 i Vagnhärad samt 
försäljning av Lånesta 4:21, Alby 4:92 och 4:93  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt med Greens Anläggningar 
AB avseende förvärv av Lånesta 4:15  i  Vagnhärad. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt med Greens Anläggningar 
AB avseende försäljning av fastigheterna Lånesta 4:21, Alby 4:92 och Alby 4:93.  
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra 
förvärv och försäljning av ovanstående fastigheter.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med Greens Anläggnings AB 
rörande förvärv av Lånesta 4:15 i Vagnhärad. Fastigheten som omfattar ca 5000 m2 

är strategiskt belägen mot allmänna vägen 218 och angränsar kommunens 
verksamhetsfastigheter Lånesta 4:14 och 4:16.  
 
Samordnat köper Greens Anläggningar industrifastigheten Lånesta 4:21 som avses 
användas för företagets fortsatta lagerhantering mm i Vagnhärad. Greens förvärvar 
också de två kvarvarande villatomterna Alby 4:92 och 4:93 för vardera 750 000 kr 
med avsikt att bebygga dessa med nya bostäder. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2019-01-04. 
Köpekontrakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Mark- och exploateringschefen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 14 KS 2019/27 
 

Arrendeavtal inom Lånesta 4:1   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arrendeavtal med Åkerbergs Fastighets 
AB avseende industrimark inom Lånesta 4:1 i Vagnhärad. 
 
2. Arrendestället ska omfatta cirka 10 000 m2.   
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna 
arrendeavtalet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åkerbergs Trafik arrenderar sedan tidigare område inom Lånesta 4:1 utmed 
Kalkbruksvägen i Vagnhärad för parkeringsändamål. Området är beläget söder om 
Kalkbruksvägen. 
 
Åkerbergs önskar nu uppföra en industrihall för sina verksamheter. 
För att få lämplig avskrivningstid önskas ett arrendeavtal som löper på 15 år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
ändringar: Arrendeavtalet ska skrivas med Åkerbergs Fastighets AB och att 
arrendestället ska omfatta cirka 10 000 m2.   
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt John Carlssons förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Teknik- och servicenämnden 2019-01-30 § 9. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef 
Ulf Hagstedt, 2019-01-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Mark- och exploateringschefen  
Teknik- och servicenämnden   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 15 KS 2019/28 
 

Övergång till gemensamt kontaktcenter med kommunerna i 
gemensamma växelnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner övergången till gemensamt kontaktcenter med 
kommunerna i gemensamma växelnämnden. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun har en gemensam 
växelnämnd där Trosa kommun är värdkommun, nämnden ingår i Trosa kommuns 
organisation.  
 
Den gemensamma nämnden har tittat på ett flertal aktiviteter som kan minska 
kostnaderna kommande år. Det handlar bland annat om operatörskostnader och 
förbindelsekostnader.  
 
I dagsläget använder kommunerna två olika hänvisningssystem. CMG används av 
Trosa och Gnesta och Artwise används av Oxelösund som även använder systemet 
som kontaktcenter. Gemensamma växelnämnden har beslutat att samordna 
systemen, Trosa och Gnesta går över till Artwise. Samordningsfördelarna handlar 
dels om kostnadseffektivisering och dels om kvalitetshöjning. Sårbarheten minskar 
när resurserna kan delas mellan kommunerna. 
 
Växelnämndens uppdrag innefattar ursprungligen förvaltning och teknisk drift av 
telefonifunktion i Trosa kommun. Uppdraget kommer att utvidgas till att hantera ett 
komplett kontaktcenter som bland annat innehåller helt integrerad ärendehantering 
och lättillgängliga telefonifunktioner. Med anledning av att växelnämndens uppdrag 
utvidgas och innefattar både IT-drift och support kommer nämndens reglemente 
revideras och nytt samverkansavtal tecknas under 2019.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och IT-chef Tommy Biserud 
2019-02-04. 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 16 KS 2019/19 
 
Utökad investeringsbudget för tillbyggnad av Skärlagskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt tillbyggnad 
Skärlagskolan utökas till totalt X mkr. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 
___________ 
 
Ärendet 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 
har det konstaterats att investeringsbudgeten för Skärlagskolan måste utökas till X 
mkr för att klara av tillkommande projektkostnader. 10 % av investeringsbudgeten 
har avsatts till oförutsedda kostnader. Budgeten bygger på kalkyler från 
projektering. Upphandling är inte genomförd och den slutgiltiga anbudssumman 
påverkas av bland annat konjunkturläge, marknad och tidsaspekter.  
 
Under projekteringen som skett hösten 2018 har fler aspekter lagts till. De 
tillkommande kostnaderna avser framförallt utökad yta för fritidslokaler, utökad 
produktionskapacitet i kök, utökad matsalskapacitet, rörelserum, specialsalar och 
reservkraft. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Humanistiska nämnden 2019-02-11, § 22. 
Teknik- och servicenämnden 2019-02-11, § 17. 
Gemensamt informationsmöte med kommunstyrelsen, humanistiska nämnden och 
teknik- och servicenämnden 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, skolchef Mats Larsson och 
ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-01-29.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
 
 
§ 17 KS 2019/29 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
i Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Trosa kommun.  
 
___________ 
 
Ärendet 
I Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun regleras 
nämndernas ansvarsområden och sammansättning. Ändringar behöver göras i 
reglementet gällande miljönämndens ansvar. 
 
Ändringar i tobakslagen träder ikraft den 1 juli 2019. I nuvarande reglemente anges 
vilka paragrafer i tobakslagen som miljönämnden svarar för prövning och tillsyn. 
För att slippa ändra reglementet varje gång en lag ändras så föreslås det att 
detaljerade hänvisningar tas bort. Samtidigt tillförs att miljönämnden svarar för 
prövning och tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-02-04. 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(31) 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
 
 
§ 18 KS 2019/30 
 
Trosa kommuns policy mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier samt handlingsplan  

Beslut 
I förslaget till policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt 
handlingsplan ska det läggas till att arbetsgivaren inte får bestraffa den som har 
påpekat brister i verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Trosa kommuns policy mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier samt handlingsplan för att motverka trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier med tillägget att det i policyn ska framgå att 
arbetsgivaren inte får bestraffa den som har påpekat brister i verksamheten.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommuns policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har 
uppdaterats för att ange en tydlig skillnad mellan trakasserier och sexuella 
trakasserier samt också innefatta tydliga riktlinjer kring repressalier. Den tidigare 
policyn hanterade enbart sexuella trakasserier. 
Förslag till Trosa kommuns policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier har hanterats på Central samverkan 2019-02-25. Kommunal och 
Lärarförbundet trycker på att det även behöver framgå att arbetsgivaren inte får ge 
bestraffningar/repressalier när t.ex. en medarbetare har pekat på brister i 
verksamheten.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget 
att det i policyn ska framgå att arbetsgivaren inte får bestraffa den som har 
påpekat brister i verksamheten.    
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck och HR-konsult Sarah 
Hesslow 2019-02-04. 
Förslag till uppdaterad policy för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
samt handlingsplan. 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 19 KS 2019/31 
 
Riktlinjer för ersättning avseende utlandsstudier   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade riktlinjer avseende ersättning 
för utlandsstudier för grundskoleelever och gymnasieelever. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Behov av förtydligande av regelverket för att bevilja ersättning för grund- och 
gymnasieelevers studier i utlandet har uppmärksammats. Målsättningen är att 
riktlinjerna ska bli tydligare för kommunmedlemmar och möjliga för kommunen, 
genom skolkontoret, att verkställa på rätt sätt. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Humanistiska nämnden 2018-11-27, § 99.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från skolchef Mats Larson och administrativ chef 
Daniella Almcrantz, 2018-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 20 KS 2019/32 
 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare i Trosa kommun   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare i Trosa kommun.  
 
___________ 
 
Ärendet 
I kommunallagen (5 kap. 3 § KL) finns bestämmelser som innebär att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.    
 
Syftet med bestämmelserna är att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata 
utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt stimulera till 
ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.  
 
Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare där kommunen 
är huvudman och ansvarig för verksamheten inför kommuninvånarna.  Fristående 
förskolor och skolor omfattas inte av programmet eftersom de är egna huvudmän 
för verksamheten.  
 
De krav som anges i programmet gäller för förfrågningsunderlag och avtal i 
upphandlingar som ligger framåt i tiden och kan inte få genomslag på gällande 
avtalsrelationer där villkoren redan är reglerade.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-02-05.  
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i 
Trosa kommun. 
 
Jäv 
John Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 21 KS 2019/33 
 
Inlösen av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Trosa kommun godkänner avtal om inlösen av aktier samt reviderat aktieägaravtal 
för Nyköping-Östgötalänken AB.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av att Linköpings kommun, Mjölby kommun och Region Östergötland 
anmält uppsägning av nuvarande aktieägaravtal har Nyköping-Östgötalänken AB 
översänt den avtalsdokumentation som är nödvändig för den fortsatta processen.  
Avtal om inlösen av aktier behöver tecknas och aktieägaravtalet revideras.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-02-06.  
Underlag från Nyköping-Östgötalänken AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 22 KS 2019/34 
 
Reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Trosa kommun godkänner reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Reglementet för den gemensamma patientnämnden i Sörmlands län revideras med 
anledning av att lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att revideringen ska gälla 
behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om revidering. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2019-02-06.  
Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktige 2018-11-13 § 128/18. 
Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
 
 
§ 23 KS 2017/175 
 

Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens 
bilar ingår   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen avslås.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
I kommunen pågår ett förvaltningsövergripande arbete med hur kommunens bilar 
ska nyttjas mer, hur bilarnas användning ska effektiviseras för att köras mer 
optimalt och minska körning med egen bil i tjänst. Arbete pågår också med 
införande av en intern bilpool och ett ändamålsenligt system som kan hålla ordning 
på kommunens bilar.  
 
Det är i dagsläget inte aktuellt att tillgängligöra kommunens bilar i en extern 
bilpool. Det krävs andra resurser än dem vi har idag för att tillgängliggöra bilarna 
externt. Vi ska inte heller konkurrera med privata aktörer som erbjuder liknande 
tjänster. I nuläget är vår bedömning att det är viktigast att vi prioriterar ha 
kommunbilarna i beredskap för kommunens olika verksamheter. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 
2017-11-22 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för kommuninvånarna i en bilpool. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28 § 158 genom minoritetsåterremiss att 
återremittera svar på motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
Motiveringen till återremissen var att ärendet inte beretts av kommunstyrelsens 
ekoutskott.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Anders Lindblad (S): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag.  
 
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
 
 
 
Forts. § 23 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2019-02-06. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2019-01-28. 
Kommunfullmäktige 2018-11-28, § 158. 
Kommunstyrelsen 2018-11-14, § 151. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2018-11-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2018-10-26. 
Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman 
(MP), 2017-11-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 28(31) 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
 
 
§ 24 Dnr KS 2019/1 
 

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 1.1 Fullmakt att delta som 
ägarrepresentant vid 
Samordningsförbundet 
RAR:s medlemsmöte, 
Bengt-Eric Sandström (L) 

2018-11-07 KS ordf. 

2018/185 1.10 Uppgörelseavtal med Visma 
Software AB 

2018-11-27 Ekonomichef 

2018/3 2.1 Beslut om tf. kommunchef 
2018-12-22 – 2019-01-07 

2018-12-21 KS ordf. 

2018/4 3.19 Beslut om vidaredelegation 
ang. bidragsansökningar 
avseende 
naturvårdåtgärder, vik. 
kommunekolog Marianne 
Haage 

2018-11-28 Kommunchef 

2018/4 2.3 Beslut om tf. vård- och 
omsorgschef 2018-12-27 – 
2019-01-01, Lena Skålberg 

2018-12-19 Kommunchef 

2018/4 2.3 Beslut om tf. socialchef 
2018-12-20 – 2018-12-21, 
Pia Ekman 

2018-12-19 Kommunchef 

2019/4 2.3 Beslut om tf. socialchef 
2019-02-04 – 2019-02-05, 
Lisbeth Lampinen 

2019-01-31 Kommunchef 

 
Forts. 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 24 
 
 

2018/5 3.7 Avskrivning fordran, löpnr 
6/2018 

2018-12-11 Ekonomichef 

2018/5 3.7 Avskrivning fordran löpnr 
7/2018 

2018-12-20 Ekonomichef 

2019/38 1.2 Beslut om att inte lämna ut 
allmän handling 

2019-02-18 Kanslichef 

2019/4 2.3 Beslut om tf. 
produktionschef kultur, 
fritid, teknik och service 
2019-02-21 - 2019-02-22, 
Jörgen Henriksson  

2019-02-19 Kommunchef 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-02-20. 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 25  Dnr KS 2019/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2018-11-07 § 93, Revidering av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Trosa kommun (Dnr KS 2018/146) 
- Beslut 2018-11-07 § 94, Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för  
   kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun (Dnr KS 2018/147) 
- Beslut 2018-11-07 §96, Fastställande av inkallelseordning för ersättare i nämnder  
   och styrelser mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS 2018/148) 
- Beslut 2018-11-07 § 98, Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt  
   kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022  
  (Dnr KF 2018/17) 
- Beslut 2018-11-07 § 110, Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun  
   2018 (Dnr KS 2018/152) 
- Beslut 2018-11-28 § 150, Revidering av budget 2019 med flerårsplan 2020-2021  
   KS 2018/170) 
 
Regionförbundet Sörmland 
- Kallelse till regionstyrelsen 2018-11-21 
- Kallelse till regionstyrelsen 2018-12-20 
 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
- Kallelse till direktionens sammanträde 2018-11-21 
- Protokoll från direktionens sammanträde 2018-11-21 
 
Pensionärsrådet 
- Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2018-11-23 
 
Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning 
- Protokoll från sammanträde med Pensionärsrådet och Rådet för personer med  
  funktionsnedsättning 2018-11-26 
 
Trosa Fibernät AB 
- Protokoll från sammanträde med Trosa Fibernät AB 2018-12-04 
 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 24 
 
 
Trafikrådet 
- Protokoll för sammanträde med Trafikrådet 2018-12-12 
 
Kommunstyrelsen ekoutskott 
- Protokoll från sammanträde 2019-01-21 
 
Kommunstyrelsen planutskott 
- Protokoll från sammanträde 2018-12-06 
- Protokoll från sammanträde 2019-01-31 
 
Energikontoret i Mälardalen 
- Kallelse till styrelsemöte 2018-12-11 
 
Boverket 
- Bevilja bidrag med 4 361 952 kr för ökan bostadsbyggande 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
– 2019-01-11, Uppföljning av kommunchefens uppdrag, i enlighet med instruktion 
för kommunchefen i Trosa kommun fastställd av kommunstyrelsen. (Dnr KS 
2018/14) 
 
Trafikverket 
– 2019-01-18, Beslut om fastställelse av vägplan för Infart Västra Trosa samt 
förändring av kommunalt väghållningsområde och indragning av väg. (Dnr KS 
2019/17)  
 
Mälardalsrådet 
- Kallelse till rådsmöte 9-10 maj 2019 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-02-20. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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