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§ 61 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 62  
 

Information om vattensituationen inför sommaren  

Ulf Hagstedt, teknisk chef, informerar om vattensituationen inför sommaren. 
Kommunen har två vattentäkter, en i Sörtuna och en i Källvreten. Mätningar sker 
var 14:e dag. Grundvattennivåerna är låga och därför kommer ett 
bevattningsförbud införas i Trosa kommun den 3 juni. De låga nivåerna beror på att 
det kommit ovanligt lite nederbörd.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 63  
 

Information om turismverksamheten sommaren 2019 

Tf turistchef Paola Andersson och näringslivschef Jonas Ivervall informerar om 
besöksnäringen 2019. Det erbjuds ett utvecklat utbud av både kommunen och 
andra aktörer, bl.a. allsång, cykelbyrå, utlåningsbod, kustsamverkan, Halloweek 
m.m. Ett flertal större evenemang kommer äga rum i kommunen och flera 
marknader.  
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 64  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Daniel Portnoff (M) återrapporterar aktuella regionala frågor, bland annat om 
riggandet av den nya organisationen som ska arbeta med regional utveckling samt 
om ”En bättre sits” som är ett transportpolitiskt samarbete.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr KS 2019/96 
 

Budget för kommunstyrelsen 2020 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2020 med planer 2021-2022 
för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2020 med planer 2021-2022 
för Ekoutskottet.  

 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för politisk ledning och 
kommunkontor enligt beslutade budgetförutsättningar. Kommunekologen har tagit 
fram budgetförslag för Ekoutskottet. 
 
Kommunkontorets ram utökats med 500 tkr för att stärka digitaliseringsarbetet.  
Ettårssatsningar tillförs kommunstyrelsen med totalt 3 550 tkr.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2019-05-17. 
Kommunstyrelsens budget för politisk ledning och kommunkontor. 
Ekoutskottets budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr KS 2019/76 
 

Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrift 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger dispens från naturreservatsföreskrift A5 till pilotstudie för 
framtagning av hällristning i Lånestahedens naturreservat, där maximalt 3m2

 får 
avtäckas. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunekologen har tagit emot en dispensansökan gällande 
naturreservatsföreskrifter i Lånestahedens naturreservat. Ansökande vill frilägga en 
hällristning i reservatets nordöstra del för att kunna dokumentera fornlämningen. 
Hällen ska sedan täckas igen. Hällristningen beräknas vara upp till 25m2

 stor.  
 
Delen av naturreservatet där hällristningen ligger är en sällsynt alvarliknande 
naturtyp. Det finns visst empiriskt stöd för att återväxt kommer att ske efter 
friläggning, eller att återplacering av torv kan lyckas, men kunskapsluckor finns. 
För att värna om naturvärdena i första hand föreslår kommunekologen att en 
pilotstudie görs där 3m2

 avtäcks. Om naturen hämtar sig helt till våren 2020 kan en 
ny ansökan göras om att undersöka hela hällristningen, maximalt 25m2. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-05-06, § 21.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunekolog Marianne Haage, 2019-04-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 67 Dnr KS 2019/98 
 

Exploateringsavtal för Hillesta 3:1 och 1:26 m.fl. i 
Västerljung 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
avseende exploatering inom Hillesta 3:1 och 1:26 i Västerljung. 
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
3. Kommunstyrelsen anslår 30 000 kronor till objekt 46280 exploatering Hillesta för 
exploateringens genomförande avseende kostnader för detaljplan, kontroll m.m. att 
finansieras med inflytande exploateringsmedel.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Ny detaljplan har upprättats för Hillesta 3:1 och 1:26 m.fl. Detaljplanen innebär 
bl.a. att 7 stycken nya bostäder tillskapas i form av villatomter.  
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatörerna Knut Hanner och 
Västerljungs Blommor. 
 
Avtalet innebär att exploatörerna ombesörjer och bekostar ny VA-anslutning för 
området. Avtalet innehåller i övrigt sedvanliga klausuler för exploateringens 
genomförande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2019-05-09. 
Exploateringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Dnr KS 2019/97 
 

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 21:60 kr. 
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av 

statliga infrastrukturåtgärder. 
3. Förslaget till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas. 
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara 

styrande för arbetet i nämnder och styrelser. 
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om 

investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram. 
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur 

kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd. 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för 

ettårssatsningar. 
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2019 upprätta 

internbudgetar för år 2020 inom beviljade anslag samt genomföra 
verksamhetsförändringar för att hålla ram 2020. 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel 
enligt fastställda kriterier. 

10. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder med 120 Mkr.  

11. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020. 

12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november. 
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november. 
14. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 

partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet  
Maria Arman (MP) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag från 
Miljöpartiet.  
Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag 
från Vänsterpartiet.   
 
___________ 
 
 
 
Forts.  
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 68 
 
 
Ärendet 
Ärendet avser budget 2020 med planer 2021-2022 för Trosa kommun.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.  
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.  
Bertil Malmberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2019-05-16. 
Budgetförslag från Alliansen, Budget 2020 med plan 2021-2022. 
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Budget 2020 med plan 2021-2022. 
Ställningstagande från Sverigedemokraterna till Budget 2020 med plan 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Dnr KS 2019/99 
 

Revidering och komplettering av teknik- och 
servicenämndens investeringsbudget 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019 revideras enligt följande: 
 

1. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utveckling av Lekplats 
Midsommarvägen. 

2. Investeringsbudgeten för projektet Källvik Återvinningsstation utökas med X 
tkr. 

3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie 
ventilation Björkbackens förskola och Gula huset. 

4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr genomförande av förstudie av 
Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har 2019-05-02 föreslagit revidering och 
komplettering av investeringsbudget 2019. Ärendet beskriver fyra olika 
investeringsärenden: 

• Lekplats Midsommarvägen. 
• Byggnation av återvinningsstation i Källvik. 
• Förstudie och förfrågningsunderlag för ventilation på Björkbackens förskola 

samt Gula huset. 
• Förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering. 

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-20. 
Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 32.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2019-04-24.  
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Dnr KS 2019/100 
 

Årligt beslut om borgensram för kommunkoncernen  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 
 
3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om ett tak 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
I föreliggande ärende föreslås borgensramen för Trosa Fibernät AB att höjas med 
30 Mkr till 67 Mkr för att finansiera utbyggnad av fibernätet enligt ägardirektiv. 
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2019-05-17. 
Sammanträdesprotokoll styrelsemöte Trosa Fibernät AB 2019-05-14, § 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Dnr KS 2019/101 
 

Finanspolicy för Trosa kommunkoncern  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Trosa kommunkoncern 
 
2. Kommunfullmäktige upphäver Föreskrifter om medelsförvaltning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Finanspolicy för Trosa kommunkoncern utgör ett övergripande ramverk för den 
finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag. Finanspolicyn ska 
säkerställa att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat 
kommer att uppfylla kommunallagens krav på medelsförvaltning.  
 
Föreskrifter om medelsförvaltning antagen av KF 1993, reviderad 1995, upphävs 
och ersätts av Finanspolicy Trosa kommunkoncern. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2019-05-15. 
Förslag till Finanspolicy för Trosa kommunkoncern. 
Föreskrifter om medelsförvaltning, Dnr/TK0245. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Dnr KS 2019/102 
 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer.  
 
2. Taxan träder ikraft den 1 juli 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer innehåller kompletterande 
bestämmelser till EU-förordningen (98/2013) om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer och syftar till att minska möjligheterna till hemtillverkning 
av sprängämnen. Lagen innebär att kommunerna har tillsynsansvar för försäljning 
av vissa ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. I Trosa kommun 
ingår detta i miljönämndens ansvarsområde.  
 
Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn och därför har ett 
förslag till taxa upprättats. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Miljönämnden 2019-05-06, § 29. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne 
Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-17.  
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Dnr KS 2019/103 
 
Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa 
kommun   
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel.  
 
2. Revideringarna i taxan gäller från och med den 1 juli 2019.  
 
3. För försäljningsställen som inte har fått ett nytt tillstånd gäller den tidigare taxan 
beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 150. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Den 1 juli 2019 träder en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
ikraft. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslag (1993:581) och lagen (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Med den nya lagen utvidgas 
rökförbudet och kommunens tillsynsansvar.  
 
Den nya lagen innebär bland annat att detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror endast får bedrivas av den som har tillstånd av kommunen för sådan 
handel. Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd 
samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare.  
 
Revideringarna i taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019, i samband med att den 
nya lagen om tobak och liknande produkter träder ikraft. Eftersom redan anmälda 
försäljningsställen har fram till 1 november 2019 att bedriva verksamhet utan 
tillstånd behöver de taxebestämmelser som utgår från tidigare tobakslag 
(1993:581) gälla tills beslut om tillstånd meddelats. 
 
 
 
 
 
Forts. 
 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 73 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Miljönämnden 2019-05-06, § 31. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne 
Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-05.  
Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
inom Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 74 Dnr KS 2019/104 
 
Revidering av vatten- och avloppstaxa  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp. 
 
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 
och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och 
avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-11-28 för att 
sedan gälla från 2019-01-01.  
 
Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att göra den mer tydlig och 
lättförståelig. Stavfel har rättats och en felaktig procentsats i tabellen under 
paragraf 14.2 har korrigerats. Taxan har förtydligats med en tabell med priser 
under paragraf 18 och texten harjusterats under paragraf 22 där prisrevidering görs 
i samband med att indexeringen utförs årligen. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 33. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Björn 
Gudmundsson, 2019-04-15. 
Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 75 Dnr KS 2019/105 
 
Revidering av tillämpningsavgifter för avgifter inom vård 
och omsorg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter 
inom vård- och omsorg. 
 
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under mars månad har avgiftshandläggarna på myndighetsenheten utrett 
kostnader för brukare på särskilt boende som enbart har sondmatning som 
fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Det har konstaterats att taxor 
och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart 
sondnäring/sondmatning.  
 
Tidigare antagen taxa saknar uppgifter om avgift för brukare på särskilt boende 
som har sondmatning som fullnutrition. Revidering av taxan är nödvändig för att 
säkerställa att debitering sker på ett korrekt sätt. Förslaget är att taxan för 
sondmatning uppgår till den enskildes egenavgift och faktisk kostnad för beställd 
sondmatning och att matkostnaden för övrigt följer konsumentverkets beräkningar 
på årsbasis. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-02, § 33. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och 
verksamhetsutvecklare Sejla Salkic 2019-04-15. 
Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 76 Dnr KS 2019/106 
 
Höjning av habiliteringsersättningen för personer med 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS   
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige höjer habiliteringsersättningen för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per 
timme från 1 januari 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i 
daglig verksamhet. Regeringen har, för andra året i rad, tillsatt stimulansmedel för 
att införa, höja eller bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som 
deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Dessa medel kan användas enbart under 2019. Trosa 
kommun har rekvirerat 261 473 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa 
stimulansmedel till att höja den befintliga habiliteringsersättningen med 2,50 
kronor per timme till totalt 10 kronor per timme. Höjningen är finansierad under 
2019 men kommer att medföra en merkostnad om ca 50 000 kronor från år 2020 
och framåt. 
 
Vård- och omsorgskontoret vill även betala ut en tillfällig engångsökning av 
habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 6000 kr till de som har 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. Engångsökningen av 
habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma under 2019 då 
finansiering av detta enbart finns under 2019. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-02, § 30. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2019-04-16. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 77 Dnr KS 2019/107 
 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa 
kommun    
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Trosa kommun. 
 
2. Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun börjar gälla 
den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tekniska enheten har identifierat att Borgmästarholmbadet inte blev upptaget som 
ett kommunalt bad i ordningsföreskrifterna i samband med att det färdigställdes, 
något som nu föreslås uppdateras. I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har 
kontoret även förtydligat inledningen, samt tydligare anvisningar gällande fri höjd 
utmed trottoar, cykelväg och körbana.  
 
Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners ordningsföreskrifter 
gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få 
revideringen heltäckande och korrekt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-20 att paragrafen ska utgå 
från förslaget till lokala ordningsföreskrifter då störande buller regleras i de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna för Trosa kommun. 
 
Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 34. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör 
Christoffer Eriksson, 2019-04-15. 
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 78 Dnr KS 2019/108 
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Trosa kommun    
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Trosa kommun. 
 
2. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun börjar gälla 
den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tekniska kontoret har vid genomgång av torghandelsföreskriften konstaterat att 
föreskriften behöver uppdateras med en del förtydliganden och att upprepningar 
och otydligheter behöver rensas bort. 
 
Kontoret föreslår att försäljning ska vara tillåtet alla dagar i veckan. Idag är 
torghandel inte tillåtet på helgdagar/söndagar. Vidare har kontoret förtydligat att 
påföljd av eventuell överträdelse av föreskrift regleras i ordningslagen.  
 
Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners torghandelsföreskrifter 
gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få 
revideringen heltäckande och korrekt. 
 
Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 35. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör 
Christoffer Eriksson, 2019-04-15. 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 79 Dnr KS 2019/109 
 
Detaljplan för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn     
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 har tidigare framfört önskemål 
om att stycka av ytterligare fastigheter invid befintliga redan avstyckade och 
bebyggda. Detta har inte varit möjligt då det inte gått att anordna enskilda 
lösningar för vatten och avlopp. 
 
Fastighetsägarna inlett en diskussion med Trosa kommuns tekniska enhet om att 
bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Inom området finns flera 
bebyggda fastigheter med enskilda avloppslösningar av varierande kvalitet. Det 
finns goda förutsättningar att fortsätta en utbyggnad av det kommunala nätet från 
Västerljung. Planförslaget har slutligen reviderats efter granskningen och föreslås 
nu antas av kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07, § 34. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-23. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2019-02-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 80 Dnr KS 2019/111 
 
Ny krislednings- och krisinformationsplan för Trosa 
kommun      
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Den framskrivna krislednings- och krisinformationsplanen 2019-2022 med 
styrdokument ska vara ramverket för Trosa kommuns arbete med krisberedskap 
och totalförsvar. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För varje mandatperiod ska en plan fastställas för hur kommunen ska hantera 
extraordinära händelser samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
Styrande för verksamheten som planen omfattar är Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544). 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef 
Richard Kihlgren, 2019-05-20. 
Förslag till ny krislednings- och krisinformationsplanen 2019-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 81 Dnr KS 2019/70 
 
Reviderat reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma växelnämnden       
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 
nämnden.  
 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 
fattar motsvarande beslut. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam 
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och med den 1 
september 2017 ingår även Oxelösunds kommun i den gemensamma nämnden. 
Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa 
kommuns organisation.  
 
Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och teknisk drift 
av telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i gemensamma växelnämnden 
hösten 2018 utvidgats till att hantera ett komplett kontaktcenter som bland annat 
innehåller helt integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner.  
 
I och med att det utökade uppdraget måste respektive kommuns fullmäktige 
besluta om nytt samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Gemensamma växelnämnden 2019-04-09, § 5. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Tommy Biserud och kanslichef Helena Edenborg,  
2019-04-04.  
Förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma växelnämnden.  
Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 82 Dnr KS 2019/87 
 
Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – 
Regionförbundet Sörmland 2018        
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för 
år 2018. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet 
och bokslut för 2018. Revisorerna förslår att årsredovisningen ska godkännas och 
tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de 
enskilda ledamöterna. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15. 
Regionstyrelsens 2019-04-12, § 4. 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt revisionsrapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 28(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 83 Dnr KS 2019/91 
 
Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet        
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år 
2018. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Trosa 
kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas 
revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15. 
Protokollsutdrag från direktionen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet  
2019-03-15, § 2. 
Årsredovisning 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.  
Granskning av årsbokslut 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
Revisionsberättelse för år 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 29(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 84 Dnr KS 2019/112 
 
Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018        
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2018.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan. 
 
Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15. 
Årsredovisning 2018.  
Revisionsberättelse 2018.  
Granskningsrapport 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 30(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 85 Dnr KS 2019/113 
 
Budget 2020 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland      
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2020.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2019-05-15 kommit in med en 
hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2020 års budget för 
förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara 
oförändrad med totalt 16 Mkr.  
 
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. 
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 
2018. För Trosas del innebär det en kostnad på 175 203 kr, vilket är en ökning med 
drygt 4 tkr jämfört med budget 2019. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15. 
Fastställande av 2020 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 31(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 86 Dnr KS 2019/95 
 
Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige      
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Uppdrag 2 anses genomfört.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i 
sammanställningen bereds av berörd nämnd. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2019-05-14. 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2019-05-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 32(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 87 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 

2019/3 2.1 Beslut om tf. kommunchef 
2019-06-24 – 2019-08-04 

2019-05-13 KS ordf. 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-05-21.  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 33(33) 
Kommunstyrelsen 2019-05-29 

 
 
 
§ 88  Dnr KS 2019/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Region Sörmland 
- Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2019-04-24 
 
Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning 
- Protokoll 2019-04-25 
 
Trafikrådet 
- Kallelse till trafikrådet 2019-05-22 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
- Årlig tillsyn av överförmyndaren i Trosa 2019 (KS 2019/90) 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-05-21. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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