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§ 89 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 90  
 

Information om Skärlagskolans tillbyggnad   

Produktionschef Kerstin Tibbling, projektledare Martin Markne och Lena Agartsson 
från skolkontoret informerar om följande kring Skärlagskolans tillbyggnad: 

• Projektstatus 
• Förebyggande åtgärder 

o Tillfartsväg 
o Etablering 
o Skolgård 

• Entreprenör 
• Tidplan 
• Utformning  

 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 91  
 

Information om skolresultaten 

Skolchef Mats Larsson informerar om skolresultaten för läsåret 2018/2019.  
 
___________ 
 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 92  
 

Information om kompetensförsörjningsutmaningen – 
Aktuellt läge 

Personalchef Torbjörn Unnebäck, skolchef Mats Larsson och vård- och omsorgschef 
Fredrik Yllman informerar bland annat om följande kring kompetensförsörjning: 

• Bemanning och utmaningar 
• Rekrytering och arbetsgivarvarumärke 
• Kommunens chefsförsörjningsprogram 
• Nya rekryteringssystem 

 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 93  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Inget aktuellt att rapportera vid dagens sammanträde.  
 
___________ 
  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2019/122 
 

Treårsplan för investeringar i infrastruktur och 
kollektivtrafikåtgärder 2020-2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till treårsplan för 
investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2020-2022. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
Sverigedemokraterna ansluter sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
protokollsanteckning.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till reviderad treårsplan i 
samråd med tekniska enheten. Revideringarna berör främst objektlistan och övriga 
delar av planen är enbart uppdaterade. Det betyder bland annat att kommunens 
övergripande prioritering av åtgärder på statlig infrastruktur ligger fast. Där har 
Ostlänken med resecentrum i Vagnhärad högsta prioritet och följs i 
prioriteringsordning av Infart Västra Trosa, ombyggnad av väg 218, förstärkt 
kapacitet på järnvägssträckan mellan Järna och Stockholm samt upprustning av 
objekten Stensundsvägen (väg 787), Västerleden i Västerljung (del av väg 782) 
och Utterviksvägen (väg 768). 
 
Den reviderade objektslistan omfattar sammanlagt 19 objekt, varav 14 innebär 
förbättringar för gång- och cykeltrafik. Två objekt avser kollektivtrafikåtgärder och 
tre objekt avser trafiksäkerhetsåtgärder.  Sammanlagt fyra av de 19 objekten ska 
utföras och bekostas av exploatörer och Trafikverket ansvarar på samma sätt för ett 
av objekten.  
 
Planförslaget är mer omfattande än vad budget och flerårsplan anger. Anledningen 
är främst att förslaget ska visa på det faktiska behovet av åtgärder. Dessutom 
måste kommunens treårsplan vara flexibel, eftersom det idag inte är möjligt att 
förutse vilka av objekten som kan rymmas inom den regionala ramen för statlig 
medfinansiering.  
 
 
 
Forts. 
 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 94 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Trottoar ska färdigställas från Brovägen ut till väg 218 i Vagnhärad.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och koordinator för 
Ostlänken Hans-Erik Eriksson, 2019-08-07. 
Förslag till treårsplan. 
Objektskartor, för Trosa, Vagnhärad och Västerljung. 
 
 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 
Vi ställer oss bakom den framlagda planen med undantag för planerna för Infart 
Västra Trosa samt gång- och cykelväg i anslutning till denna, då vi avvisar det 
projektet i sin helhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadskontoret   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2019/125 
 

Säkerhetsskyddsanalys för Trosa kommun 

Beslut 
1. Den framskrivna säkerhetsskyddsanalysen med tillhörande styrdokument ska 
vara ramverket för Trosa kommuns arbete med säkerhetsskydd. 
 
2. Kommunchef Johan Sandlund utses till kommunens säkerhetsskyddschef. 

3. Kanslichef Helena Edenborg och kommunikationschef Richard Kihlgren utses till 
biträdande säkerhetsskyddschefer. 

___________ 
 
Ärendet 
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i 
andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  
 
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av 
sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 
 
Analysen utgår ifrån de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och övriga omständigheter.  
 
Ingående är även inventering av säkerhetsskyddet i verksamheten med koppling till 
de dokument som styr vilka åtgärder och rutiner som är tagna för området. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
tillägg:  
Kommunchef Johan Sandlund utses till kommunens säkerhetsskyddschef. 
Kanslichef Helena Edenborg och kommunikationschef Richard Kihlgren utses till 
biträdande säkerhetsskyddschefer. 

Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag. 
 
 
 
Forts.  
 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 95 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef 
Richard Kihlgren, 2019-08-19. 
Säkerhetsskyddsanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Författningssamlingen   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2019/126 
 

Förvärv av del av fastigheten Fredriksdal 2:2 samt 
försäljning av del av Lånesta 4:1 i Vagnhärad  

Beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner förslag till fastighetsreglering/markbyte avseende 
Fredriksdal 2:2 och Lånesta 4:1 i Vagnhärad. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra 
markbytet.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Fredriksdal 2:2 
rörande förvärv av mark för kommande resecentrum för Ostlänken i Vagnhärad. 
Efter förhandlingar har förslag till markbyte tagits fram.  
 
Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar ca 16 ha av Fredriksdal 2:2 avsett för 
tågstation och tillhörande kommunikationsytor, centrumbebyggelse mm. 
Markområdet ansluter helt till Gnestavägen i söder och till Fredriksdalsvägen i öster. 
Framtagande av detaljplan för ny tågstation mm pågår för detta område. 
 
I gengäld avstår Trosa kommun skogsmarksområden norr om Kalkbruksvägen och 
mindre åkerskifte vid Risevid. 
 
Förvärvsområdet bedöms ha ett strategiskt läge med anledning av den nya 
tågstationen utmed Ostlänken samt kommande tätortsutveckling i området.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2019-06-28. 
Avtal om fastighetsreglering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS 2019/127 
 

Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För år 2020 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2019,  
• kvartalsrapport 2020,  
• budget 2021,  
• delårsbokslut 2020 
• och reviderad budget 2021.  

Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja kl. 18:00. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-08-21. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 98 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 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-06-04 – 
2019-06-09 

2019-05-31 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. ekonomichef 2019-06-13 
– 2019-08-12 

2019-06-11 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. skolchef 2019-06-24 – 
2019-07-12 

2019-06-03 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. vård- och omsorgschef 
2019-07-01 – 2019-08-11 

2019-06-07 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. samhällsbyggnadschef 
2019-06-24 – 2019-07-07 
och 2019-07-15 – 2019-08-
11  

2019-06-03 Kommunchef 

2019/117 1.1 Trosa kommun antar SKL:s 
rekommendation till 
kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer 
samlat system för 
kunskapsstyrning i 
socialtjänstens 
verksamheter. 

2019-07-08 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-08-12 2019-08-09 Kommunchef 

 
 
Forts. 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 98 
 
 

2019/120 1.15 Trosa kommun avstår från 
att yttra sig över 
betänkandet Skattelättnad 
för arbetsresor. En 
avståndsbaserad och 
färdmedelsneutral 
skattereduktion för längre 
arbetsresor (SOU 2019:36) 

2019-08-16 Kanslichef  

2019/3 2.1 Tf. kommunchef 2019-09-08 
– 2019-09-16, Marlene 
Bernfalk Karlsson 

2019-08-19 Kommun-
styrelsens 
ordförande 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-08-27.  

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 99  Dnr KS 2019/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Region Sörmland 
- § 110/19, Region Sörmlands trafikbeställning T20 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
- Protokoll 2019-05-21 
 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
- Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
 
Kommunstyrelsen  
- Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunerna i lokalpolisområde  
  Nyköping, avtalstid 2019-06-01 – 2023-06-01, (Dnr KS 2019/119) 
- Samverkansavtal busstrafik Södra och Västra Sörmland, DU-UPP 17-0210,  
  (Dnr KS 2019/121) 
 
Trosa Fibernät AB 
- Protokoll från Årsstämma 2019-05-06 
- Protokoll från styrelsen 2019-05-14 
- Kallelse till styrelsemöte 2019-09-02 
 
Trosabygdens Bostäder AB 
- Protokoll från Årsstämma 2019-05-06 
- Protokoll från styrelsen 2019-05-20 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-08-27. 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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