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§ 119 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
___________ 
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§ 120  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) återrapporterar kring aktuella 
regionala frågor.   
 
___________ 
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§ 121 Dnr KS 2019/156 
 

Avskrivning fordran   

Beslut 
Kommunstyrelsen avskriver följande fordringar: 
  

Kundnummer: 106026, 11897, 16103 

Fakturanummer: 234752, 245642, 252267 (VA/RH) 

1024871, 1024872, 102668, 1024670, 1024673, 1024336, 
1024337 

Belopp: Upp till 477 218 kr 

Avser: Trosa Gästhamn AB, 556720-1495 

 
___________ 
 
Ärendet 
Utestående fordran på Trosa Gästhamn AB ingick i förlikningen (protokoll Nyköpings 
Tingsrätt mål nr T3420-18) och avskrivs därmed, totalt belopp upp till 477 218 kr.  
185 503 kr avser fakturor från avgiftskollektivet VA/RH och övriga 261 715 kr el, 
fjärrvärme och hyra. Avskrivningar av fordran överstigande tre prisbasbelopp per 
motpart beslutas av kommunstyrelsen.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde upptäcktes att det totala beloppet inte 
stämmer överens med beloppen som är specificerade i tjänsteskrivelsens 
ärendebeskrivning. Eftersom uppgifter inte fanns vid sammanträdet vad som var 
det rätta beloppet beslutar man att göra avskrivning av fordran med maximalt 
477 218 kr.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Avskrivning av fordran görs med maximalt 477 218 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-10-25. 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten     
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§ 122 Dnr KS 2019/157 
 

Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och 
kommunkontor 2020 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för kommunstyrelsens 
politiska ledning och kommunkontor för 2020. 
 
2. Kommunchefen har rätt att, tillsammans med enhetscheferna inom 
kommunkontoret, förändra budgetfördelningen mellan kommunkontorets enheter. 
 
3. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på attesträtter enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21. 
 
___________ 
 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.  
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 
2020 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats 
per enhet. Ramökningar samt 2020 års ettårs-satsningar för kommunstyrelsen är 
inräknade i förslaget till internbudget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till internbudget. 
Tommy Fogelberg (V): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Nytt mål införs gällande utsläpp av CO2. Trosa kommun ska vara 
bland de 25 % bästa i Kolada. Knyter an till KF mål.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag.  
  
Ärendets beredning 
Socialdemokraternas förslag till internbudget för kommunstyrelsens politiska 
ledning och kommunkontor för 2020, 2019-11-13.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2019-10-21. 
 
Kopia till 
Ekonomienheten  
Ekoutskottet  
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§ 123 Dnr KS 2019/158 
 

Revidering av investeringsbudget 2019 – Julbelysning i 
Vagnhärad   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fördelar X tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till 
teknik- och servicenämnden för att genomföra åtgärder avseende julbelysning i 
Vagnhärad under 2019. 
 
2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens 
investeringsreserv som minskar från X tkr till X tkr. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Julbelysningen vid Vagnhärads torg måste tas bort då träden som sitter utmed 
körbanan ska få en chans att etablera sig, samt att vissa av slingorna är ur 
funktion. Istället föreslås ny julbelysning i befintliga gatubelysningsstolpar vid 
parkeringsplatserna på Vagnhärads torg.  
 
Utmed Gamla vägen utökas det med ny julbelysning i befintliga träd, ca 19 st. 
Bollarna vid Vagnhärads stations är slitna och vissa slingor ur funktion, de byts till 
ny modell med varmvitt ljus.  
 
Budget för 2019 är förbrukad. Med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen 
att besluta om en komplettering i investeringsbudgeten för genomförande av detta 
projekt år 2019. Dessutom kommer de avsatta medlen i 2020 års budget att 
nyttjas. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-10-21. 
Teknik- och servicenämnden 2019-09-26, § 53. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2019-09-23. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden  
Teknik- och servicenämndens ekonom 
Teknisk chef  
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§ 124 Dnr KS 2019/149 
 

Remissyttrande - Samrådsremiss för Ostlänken delen 
Långsjön - Sillekrog i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på 
Trafikverkets samrådsremiss för Ostlänken delen Långsjön – Sillekrog i Trosa 
kommun, Södermanlands län.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket genomför sitt andra samråd kring Ostlänkens järnvägsplan för sträckan 
genom Trosa kommun. Samrådshandlingarna redovisar Trafikverkets förslag till 
järnvägsplan, där bland annat Ostlänkens markanspråk och konsekvenser för 
miljön framgår. Dessutom ingår bullerutbredningskartor och samrådsunderlag 
vattenverksamhet i samrådshandlingarna. Samrådet genomförs förhållandevis tidigt 
i processen och därför är till exempel miljökonsekvensbeskrivningen inte fullständig 
vid samrådet.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunens samrådsyttrande ska behandla 
Ostlänkens passage genom föreslaget skyddsområde vid Sörtuna vattentäkt, 
inlösen av särskilt påverkade fastigheter, behovet av tillräcklig plattformslängd vid 
stationen samt några påpekanden av redaktionell karaktär. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och koordinator för 
Ostlänken Hans-Erik Eriksson, 2019-10-24.  
Remissyttrande 2019-10-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
investeringsprojekt@trafikverket.se  
Samhällsbyggnadskontoret  

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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§ 125 Dnr KS 2019/159 
 

Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar mål och riktlinjer för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket 
samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och 
tornedalingar. För kommuner, och regioner innebär det bland annat utökad 
informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för 
minoritetsarbetet. 
 
Kommuner ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur i 
Sverige. Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så 
kallade förvaltningsområdena, Trosa kommun är sedan 1 februari 2014 finskt 
förvaltningsområde, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller 
i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna. 
 
Trosa kommuns riktlinjer beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter och fördelar ansvar mellan nämnderna.  
 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 
2019-10-29. 
Förslag till Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna    
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§ 126 Dnr KS 2019/129 
 

Styrmodell för Trosa kommun   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Trosa kommun. 
 
2. Kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att föredra Styrmodellen för 
kommunens nämnder under första halvåret 2020. 
 
3. Kommunfullmäktige upphäver Ekonomistyrmodell antagen av KF 2009-12-02, § 
99. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens 
helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär en medveten och 
konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten 
genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, 
inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.  
 
Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma 
planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma 
planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna 
inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har 
en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom 
resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och 
ettårssatsningar som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels 
för enskilda beslutade projekt. 
 
Ekonomistyrning antagen av KF 2007, reviderad 2009, upphävs och ersätts av 
Styrmodell Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts.  
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Forts. § 126 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande ändring under rubriken Resursfördelning äldreomsorg:  

Ersättningen är 97 % av ersättningen per ålderskategori i enlighet med 
nivåerna i kostnadsutjämningssystemet och ska täcka alla kostnader för 
äldreomsorg.   

Tommy Fogelberg (V): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg:  

Under rubriken Ledning och styrning/Ansvar läggs följande punkt till: 
• Fördela och använda resurser för att verksamheten så effektivt som 

möjligt ska nå målen. 
Under rubriken Resultat och kvalitet/Ansvar läggs följande punkt till: 

• Bidra till att nå kommunövergripande mål. 
Johan Rehnström (SD): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg:  

Livscykelkostnadsanalys ska göras i samband med investeringar. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2019-10-21.  
Förslag till Styrmodell för Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 127 Dnr KS 2019/161 
 

Revidering av budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för 
Trosa kommun   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Reviderat förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas. 
 

2. Skattenettot 2020-2022 revideras enligt SKL:s skatteprognos oktober 2019. 
 

3. Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning 
öronmärks till budget 2020 med 7 926 tkr. 
 

4. Investeringsbudgeten för 2020-2022 fastställs och ersätter 
investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.  
 

5. Humanistiska nämnden tillförs 1 Mkr för lokalbidrag till fristående alternativ 
2020 och ytterligare 1 Mkr 2021. 
 

6. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola. 
 

7. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende. 
 

8. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 
partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler fastställs att gälla fr o m 1/1-2020 
enligt bilaga 2.  
 

10. Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg att gälla fr o m 
1/1-2020 fastställs enligt bilaga 3. 

 
 
Forts. 
 

Parti Antal 
mandat Grundstöd 

Mandatstöd 
(inkl. 
utbildningsstöd) 

Totalt 
partistöd 

Moderaterna 14 20 000 280 000 300 000 
Centerpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Liberalerna 2 20 000 40 000 60 000 
Kristdemokraterna 1 20 000 20 000 40 000 
Socialdemokraterna 8 20 000 160 000 180 000 
Vänsterpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Miljöpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Sverigedemokraterna 4 20 000 80 000 100 000 
Totalt 35 160 000 700 000 860 000 
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Forts. § 127  
 

 
11. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 

liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
inom Trosa kommun fastställs att gälla fr o m 1/1-2020 enligt bilaga 4. 
 

12. Avgifter Trosa turistcenter fastslås att gälla fr o m 1/1-2020 enligt bilaga 5. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Miljöpartiet deltar inte i beslutet 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.  
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2020 års budget i juni 2019.  Beräknade 
skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per 
april 2019 samt på de antaganden om Trosas befolkning enligt Gemensamma 
Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Budgeten i juni 
beräknades på att 13 561 invånare kommer vara folkbokförda i kommunen 1 
november 2019 och betala skatt till kommunen 2020. Skattenettot för 2020-2022 
har reviderats enligt SKL:s skatteprognos från oktober med samma 
befolkningsantagande per 1 november som junibeslutet.  
 
Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och 
beslutade rationaliseringar.   
 
Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av 
kapitaltjänstkostnader.  
 
Humanistiska nämnden har tillförts 1 Mkr för lokalbidrag till fristående förskolor 
2020 och ytterligare 1 Mkr 2021. 2019 års extra lönekompensation påverkar 2020 
års budget med helårseffekt 3,6 mkr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 
2020.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
Forts. 
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Forts. § 127 
 
 
Ärendets beredning 
Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk 2019-10-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 128 Dnr KS 2019/151 
 

Medfinansieringsavtal – Ostlänken Vagnhärad del 1  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
  
Kommunfullmäktige godkänner förslag till medfinansieringsavtal – Ostlänken 
Vagnhärad del 1 mellan Trosa kommun och Trafikverket Region Öst samt. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har träffat ett förslag till avtal med Trafikverket Region 
Öst om medfinansiering av förutsättningsskapande åtgärder inför Ostlänkens 
utbyggnad. Avtalet är det första i en serie av kommande avtal och förutsätter för 
sin giltighet att Kommunfullmäktige godkänner det senast 2019-12-31. 
 
Medfinansieringsavtalet omfattar tre åtgärder: 

1. Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 218 och Kalkbruksvägen i 
Vagnhärad. Där svarar Trafikverket för ombyggnad till dubbelfilig 
cirkulationsplats med en beräknad kostnad av 15 miljoner kronor, varav 
Trosa kommun medfinansierar en tredjedel av kostnaden. 

2. Trafikverket bygger och bekostar en gångbro för friluftslivets behov över 
Ostlänken omkring 500 meter väster om den blivande stationen i 
Vagnhärad. Trosa kommun blir efter godkänd slutbesiktning ägare och 
förvaltare av bron samt ansvarar för drift och underhåll.  

3. Trafikverket utför och finansierar nödvändig utfyllnad inom stationsområdet 
vid Ostlänken med lämpliga överskottsmassor från Ostlänkens tunnlar och 
bergskärningar. Avsikten är att Trosa kommun ska söka de tillstånd som 
krävs för utfyllnaden och att Trafikverket tar fram de underlag som behövs 
för kommunens ansökan.  

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och koordinator för 
Ostlänken Hans-Erik Eriksson, 2019-10-21.  
Förslag till medfinansieringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Kommunstyrelsen 2019-11-13 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 129 Dnr KS 2019/155 
 

Översyn av Trosa kommuns styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver följande styrdokument: 

• Handlingsplan Bredband, antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, § 47. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument:  

• Koncernpolicy, antagen av kommunfullmäktige 1997-03-12, § 37. 
• Redovisningsreglemente, antagen av kommunfullmäktige 1993-11-25, § 

149. 
• Riktlinjer för rekrytering, antagen av kommunstyrelsens personal- och 

organisationsutskott 1996-06-19, § 38.  
• Bredbandsstrategi för Sörmland, antagen av kommunfullmäktige 2015-06-

17, § 61. 
• Länsstrategi för folkhälsoarbetet, antagen av kommunfullmäktige 2002-09-

25, § 68.  
• Introduktionsersättning för nyanlända flyktingar, antagen av 

kommunfullmäktige 2007-11-28, § 112. 
• Riktlinjer för olika driftsformer inom skola och barnomsorg, antagen av 

kommunfullmäktige 2007-12-18, § 125. 
• Regler för lokal- och anläggningsstöd, antagen av kommunfullmäktige 

1993-11-25, § 155.  
• Måltidsavgifter inkl. matabonnemang inom vård och omsorg, antagen av 

kommunfullmäktige 2013-12-04, § 89. 
• Maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen, antagen av 

Kommunfullmäktige 2002-04-24, § 38. 
•  Självkostnad inom hemtjänsten, antagen av kommunfullmäktige 2005-10-

12, § 53. 
•  Taxa för hemsjukvård, antagen av kommunfullmäktige 2012-12-14, § 67. 
•  Tomtköavgifter, antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26, § 88. 
•  Tomtköregler, antagen av kommunfullmäktige 1992-10-07, § 133. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga 
styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov 
uppdateras under 2019. I samband med uppdraget att se över styrdokumenten har 
nämnderna även sett över styrdokument antagna av den egna nämnden.  
 
 
Forts. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-13 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 129 
 
 
Under hösten har samtliga kontor arbetat utifrån uppdraget att se över och 
uppdatera styrdokumenten. Flera styrdokument antagna av nämnderna har därför 
reviderats av nämnderna. En del styrdokument kommer att revideras under 
kommande år i enlighet med dokumentens giltighet, årlig plan och i avvaktan på 
beslut eller riktlinjer från andra myndigheter.  
 
Ett flertal styrdokument bedöms vara inaktuella bland annat på grund av ändrad 
lagstiftning, förändrad organisation eller har ersatts av andra dokument. Inaktuella 
styrdokument antagna av nämnderna har upphävts av respektive nämnd.  
 
Översynen av styrdokumenten har även utgått från reglementet för Trosa 
kommuns styrdokument som innehåller anvisningar och beslutsnivå för de olika 
dokumenten.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2019-10-24. 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-02, § 56 
Humanistiska nämnden 2019-10-01, § 70 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-09-30, § 50  
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 60 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24, § 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Kommunstyrelsen 2019-11-13 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 130 Dnr KS 2019/162 
 

Revidering av Reglemente för intern kontroll    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
  
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för intern kontroll. 
 
2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för intern kontroll antagen av KF 
2016-04-20, § 30.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Reglemente för intern kontroll har reviderats. SKL’s skrift om muta samt 
kommunens riktlinjer för att förhindra och upptäcka oegentligheter har vid översyn 
av styrdokument slagits ihop till ett dokument, Riktlinjer mot mutor och 
oegentligheter för Trosa kommunkoncern. Reglementet har reviderats med 
hänvisning till de nya riktlinjerna. I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts. 
 
Reglemente för intern kontroll, KF 2016-04-20, § 30 upphävs. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2019-10-21. 
Förslag till reviderat reglemente för intern kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 131 Dnr KS 2019/163 
 

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Trosa 
kommunkoncern      

Beslut 
1. Kommunstyrelsen upphäver följande beslut/styrdokument: 

• Sveriges Kommuner och Landstings dokument Om mutor och jäv, antogs av 
kommunstyrelsen 2016-04-06, § 27 att gälla för Trosa kommun. 

• Riktlinjer för att förhindra och upptäcka oegentligheter eller misskötsel i 
arbetet antagen av kommunstyrelsen 2016-05-11, § 51. 

 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar Riktlinjer mot 
mutor och oegentligheter för Trosa kommunkoncern. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Trosa 
kommunkoncern.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit Sveriges Kommuner och Landstings 
dokument Om mutor och jäv att gälla för Trosa kommun samt antagit Riktlinjer för 
att förhindra och upptäcka oegentligheter eller misskötsel i arbetet. Då de båda 
dokumenten hanterar samma område har ett nytt och tydligare styrdokument 
tagits fram som behandlar både oegentligheter och mutor.  
 
De nya riktlinjerna anger vad som gäller kring lagstiftning, förhållningssätt för 
anställda och förtroendevalda, vad som gäller kring tillbörlig och otillbörlig belöning 
eller förmån, rutiner för då oegentligheter upptäcks eller misstänks, jäv och att 
Trosa kommun ska tillämpa Sveriges kommuner och landstings skrift Om mutor och 
jäv – vägledning för anställda i kommuner och landsting och regioner.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2019-10-29. 
Förslag till Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Trosa kommunkoncern.  
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 132 Dnr KS 2019/164 
 

Revidering av Personalpolicy för Trosa kommun       

Beslut 
Förslaget till reviderad personalpolicy för Trosa kommun ändras med följande tillägg 
under rubriken Personalförsörjning: 

En god personalförsörjning åstadkoms genom att: 
• Följa principen – Heltid som norm 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till reviderad personalpolicy 
för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
En översyn av personalenhetens styrdokument har genomförts. Vid översynen 
framkom bland annat att kommunens Personalpolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 1997-02-26 § 36, behöver aktualiseras.  
 
Innehållsmässigt innebär revideringen inga stora förändringar, dess anda och 
principer är viktiga att behålla. Innehållet har i vissa delar reviderats vi använder 
de begrepp som vi nu använder och det hänvisas till aktuella system.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg under rubriken Personalförsörjning: 

En god personalförsörjning åstadkoms genom att: 
• Följa principen – Heltid som norm 

Daniel Portnoff (M): Bifall till Magnus Johanssons förslag.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till Magnus Johanssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck 2019-10-22. 
Förslag till reviderad Personalpolicy för Trosa kommun.  
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 133 Dnr KS 2019/135 
 

Revidering av Lönepolicy för Trosa kommun       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad lönepolicy för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
En översyn av personalenhetens styrdokument har genomförts. Vid översynen 
framkom bland annat att kommunens Lönepolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2009-04-15 § 42, behöver aktualiseras.  
 
Innehållsmässigt innebär revideringen inga stora förändringar. Policyn har främst 
anpassats efter de nya diskrimineringsgrunderna. Sedan har ambitionen varit att få 
till en bättre struktur samt att den nya lönepolicyn följer vår grafiska profil.  
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck 2019-10-04. 
Förslag till reviderad Lönepolicy för Trosa kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 134 Dnr KS 2019/172 
 

Trosa kommuns plan för arbetsgivarens aktiva åtgärder för 
att motverka diskriminering       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Trosa kommuns plan för arbetsgivarens aktiva 
åtgärder för att förebygga diskriminering.  
  
2. Kommunfullmäktige upphäver styrdokumentet Jämställdhetsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-12-02, § 127.  
 
___________ 
 
Ärendet 
En översyn av personalenhetens styrdokument har genomförts. Vid översynen 
framkom bland annat att kommunens Jämställdhetsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-12-02, § 127, behöver omarbetas då kravet på 
jämställdhetsplan har ersatts med kravet på arbetsgivarens aktiva åtgärder. En plan 
för arbetsgivarens aktiva åtgärder har därför upprättats i syfte att ersätta tidigare 
jämställdhetsplan. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck och HR-konsult Sarah 
Hesslow 2019-10-11. 
Förslag till Trosa kommuns plan för arbetsgivarens aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 135 Dnr KS 2019/165 
 

Revidering av Bredbandsstrategi       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad bredbandsstrategi för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under 2013 antog kommunfullmäktige en bredbandsstrategi för Trosa kommun. Då 
de mål som sattes upp i den redan är uppnådda samt att staten har satt upp nya 
mål för 2025 så finns anledning att revidera den tidigare strategin. 
 
Strategin behövs för att visa på vikten av fortsatt utbyggnad av fibernätet, inte 
minst då det stationära telenätet är under avveckling. 
 
Den nya strategin fokuserar på både det nya statliga målet som anger att 98 % av 
alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 1000 Mbit/s senast år 2025 och det 
lokala som anger att detta mål ska vara uppnått senast år 2023. 
 
Detta görs fortsatt genom ett antal aktiviteter:  

• Inkludera bredbandsfrågan i all samhällsbyggnadsplanering 
• Se flera teknologier som framtida, inte enbart fiber 
• Fortsatt samverkan med andra aktörer 
• Tydliggöra aktuella erbjudanden för invånare och företag löpande 

  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och näringslivschef Jonas 
Ivervall 2019-10-30. 
Förslag till reviderad bredbandsstrategi för Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 136 Dnr KS 2019/166 
 

Revidering av Regler för föreningsbidrag        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade regler för föreningsbidrag 
2020-2022. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I revideringen av bidragsreglerna har kontoret utgått från de rekommendationerna 
som framkommit genom Utvärderingsringens bidragsöversyn (genomförd våren 
2019), önskemål från föreningslivet och Fastlagd kurs för Trosa kommun. 
Jämförelser har gjorts med andra kommuners bidragsregelverk. Regelbundna 
avstämningar med nämndens referensgrupp har gjorts och föreningslivet 
informerades om de föreslagna förändringarna under ett informationsmöte i 
september.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Rehnström (SD): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: 

• Föreningsstöd ska endast erbjudas föreningar som präglas av inkluderande 
och demokratiska värderingar, rotade i sådana normer som format det 
svenska samhället. Samtliga föreningar ska utkrävas drogpolicy för att 
berättigas bidrag. 

• Under rubriken mål sid 6, punkt 4 ska …”integration”... ersättas med 
“Assimilerings främjande aktiviteter”. 

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 2019-11-04. 
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-21, § 68.  
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2019-10-14 
Förslag till Reviderade regler för föreningsbidrag 2020-2022. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 137 Dnr KS 2019/167 
 

Revidering av plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, 
POSOM         

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad Plan för psykiskt och socialt omhändertagande 
vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas 
inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande 
säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Ansvaret för 
POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, 
räddningstjänst, primärvården och regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp 
(PKL).  
 
Den framtagna planen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i 
det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa 
aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda 
(krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har nödvändig 
utbildning och övning.  
 
Nuvarande POSOM-planen togs fram under 2015. POSOM planen är reviderad för 
att beskriva ändringar i den operativa ledningsgruppen och förtydliga POSOMS roll i 
kommunens krisledningsorganisation. Den reviderade POSOM-planen innehåller 
inga rutinbeskrivningar. Upprättade rutiner och checklistor finns beskrivna i ett 
rutindokument som administreras av socialkontoret. Rutindokumentet beskriver 
bland annat stödgruppens och ledningsgruppens arbetsuppgifter, praktiska frågor 
om lokaler och vilket material som finns. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Humanistiska nämnden 2019-10-01, § 72. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2019-09-22. 
Förslag till reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
krissituationer för Trosa kommun. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 138 Dnr KS 2019/168 
 

Avgift för familjerådgivning          

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Avgift för familjerådgivning fastställs till 300 kronor. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet och vänder sig till par, föräldrar och 
familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Sökande kan vara anonyma. 
Det råder absolut sekretess och inga journaler förs.  
 
Avgifter för familjerådgivning antogs av kommunfullmäktige 2007-12-18 § 126. 
Enligt beslutet var avgiften för familjerådgivning då 250 kronor, vilket motsvarade 
Nyköpings avgift. Trosa kommun bedriver inte familjerådgivning i egen regi utan 
har för närvarande, liksom Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun, avtal med 
företaget Nyköpings familjerådgivning. Avgiften för familjerådgivning uppgår till 
300 kronor i både Oxelösund och Nyköping. Trosa kommun har sedan tidigare följt 
Nyköpings avgifter och därför föreslår humanistiska nämnden att avgiften för 
familjerådgivning uppgår till 300 kronor även för kommuninvånarna i Trosa. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Humanistiska nämnden 2019-10-01, § 73. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2019-09-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 139 Dnr KS 2019/169 
 

Revidering av taxor för miljönämnden           

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 
 
2. Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för prövning och tillsyn utifrån 
miljöbalken och strålskyddslagen. 
 
3. Reviderade taxor gäller från och med 14 december 2019. 
 
4. Taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde 
upphävs från och med 14 december 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Den 14 december 2019 träder en ny kontrollförordning ikraft som påverkar taxan 
för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Bestämmelserna i nya 
kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter reglerna i den nu gällande 
kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen 
kommer att ske först under 2020. 
 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs 
begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll 
försvinner. Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med 
den nya kontrollförordningen och som omfattar behöriga myndighetens övriga 
kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 
föreläggande med mera. Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. 
Inga avgifter har ändrats i samband med revideringen av taxan. 
 
För att tydliggöra och förenkla hanteringen av miljönämndens taxor föreslås att 
Taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen regleras i ett eget 
dokument. Strålskyddslagen tillämpas under hälsoskyddstillsyn vilken regleras i 
miljöbalken och därför föreslås taxebestämmelser för tillsyn utifrån miljöbalken och 
strålskyddslagen innefattas i samma dokument. I dokumentet Taxa för prövning 
och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen är paragraferna ändrade, viss 
rubriksättning har ändrats och en hänvisning till strålskyddslagen har lagts till 
under paragraf 4. 
 
 
Forts.  
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Forts. § 139 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Miljönämnden 2019-10-21, § 56. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef 
Susanne Wase Smith 2019-10-07 
Förslag till reviderad Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
Förslag till reviderad Taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och 
strålskyddslagen. 
Taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 140 Dnr KS 2019/133 
 

Revidering av riktlinjer för Trosa kommuns miljö- och 
folkhälsopott            

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för Trosa kommuns miljö- och 
folkhälsopott. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Riktlinjer för Trosa kommuns miljö- och folkhälsopott antogs av ekologi- och 
folkhälsonämnden 2003 (2003-03-25, § 24, Dnr 2003/00268) och är i behov av 
revidering. Inga större förändringar föreslås, men det har förtydligats vilka projekt 
som kan få bidrag samt att det är ekoutskottet som beslutar om bidraget. 
Då Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun inte berör 
ekoutskottets behandling av miljö- och folkhälsopotten föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar om reviderade riktlinjer. Fullmäktige beslutar också i 
liknande ärenden om riktlinjer för priser och bidrag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-09-30, § 51. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2019-09-06 
Förslag till reviderade Riktlinjer för Trosa kommuns miljö- och folkhälsopott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 31(36) 
Kommunstyrelsen 2019-11-13 
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§ 141 Dnr KS 2019/152 
 

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 gäller från och med den 1 januari 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunens lekmannarevisorer har lyft frågan om att samtliga revisorer ska få ett 
fast årsarvode. I nuläget är det bara ordförande och vice ordförande som har ett 
fast årsarvode.  
Föregående mandatperiods lekmannarevisorer överlämnade i maj 2018 ett förslag 
till revisionens budget avseende 2019 där de i samma underlag föreslog att övriga 
revisorer ska få ett fast årsarvode på 3 % av riksdagsmannaarvodet. Det var inte 
en förändring som infördes när arvodes- och ersättningsreglementet reviderades 
inför mandatperioden 2019-2022.  
 
Kommunfullmäktiges presidium och revisionen har vid ett möte under året 
diskuterat förutsättningarna för att införa ett årsarvode till övriga revisorer. 
Förslaget från kommunfullmäktiges presidium är därefter att ett årsarvode på 1 % 
av riksdagsmannaarvodet införs för övriga revisorer. Förändringen ryms inom 
revisionens budget. Anledningen till att införa årsarvode även för övriga revisorer är 
att varje revisor, enligt kommunallagen, fullgör sitt uppdrag självständigt, 
revisorerna i kommunen är inte en nämnd. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2019-10-29, § 12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-10-28. 
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Trosa kommun. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 142 Dnr KS 2019/170 
 

Revidering av Revisionsreglemente             

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Revisionsreglemente.  
 
2. Reglementet gäller från och med den 1 januari 2020.  
 
___________ 
 
Ärendet 
I revisionsreglementet anger fullmäktige lokala förutsättningar för revisionen. 
Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och 
arbetssätt. 
 
Nuvarande reglemente för revisionen antogs av kommunfullmäktige 2006-11-22. 
Därefter har förändringar skett i kommunallagen och förändringar i praxis. 
Föreslagna revideringar grundas på Sveriges kommuner och landstings underlag till 
revisionsreglemente som de tagit fram för att ge stöd till utformning av lokala 
reglementen.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-10-29. 
Förslag till reviderat Revisionsreglemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 143 Dnr KS 2019/171 
 

Nytt reglemente och samverkansavtal för gemensamma 
lönenämnden             

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam 
lönenämnd med Håbo kommun. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 
gemensamma lönenämnden.  
 
3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den gemensamma 
lönenämnden.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 
fattar motsvarande beslut. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa och Håbo kommuner har sedan 2005 samarbetat kring löneadministration. 
Båda kommunerna har sedan flera år tillbaka varit positivt inställda till att få in 
ytterligare en samarbetspartner. Sedan hösten 2018 har Salems kommun visat 
intresse att ingå i denna lönesamverkan och nu förslås Salem att fr.o.m. 1 januari 
2020 ingå i gemensam lönesamverkan tillsammans med Håbo och Trosa kommun. 
Håbo föreslås även i fortsättningen att vara värdkommun, vilket innebär att det är 
Håbo som är Trosa och Salems lönekontor. 
 
Skälet till att få in ytterligare en kommun är att ytterligare öka effektiviteten och 
minska sårbarheten vid sjukdom och semester. Samtidigt innebär högre volym att 
minska investeringskostnad per kommun.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och personalchef Torbjörn 
Unnebäck, 2019-10-14. 
Protokollsutdrag Gemensamma lönenämnden 2019-10-07, § 6. 
Nytt samverkansavtal för den gemensamma lönenämnden.  
Nytt reglemente för den gemensamma lönenämnden. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 144 Dnr KS 2019/95 
 

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige             

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Uppdrag 3 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/styrelse. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-10-29. 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2019-10-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 145 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 2019-10-04 – 
2019-10-06, Lisbeth 
Lampinen 

2019-10-03 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-10-19 – 
2019-10-28, Lisbeth 
Lampinen 

2019-10-03 Kommunchef 

2019/160 1.9 Avtal om kostnadsfördelning 
för statistikdatabas 
Sörmland 2019-2021 med 
Region Sörmland 

2019-10-23 Kommunchef 

 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-11-06.  
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§ 146  Dnr KS 2019/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Trosa Fibernät AB 
- Protokoll från styrelsemöte 2019-10-01 
 
Trosabygdens Bostäder AB 
- Protokoll från styrelsemöte 2019-09-30 
 
Trafikrådet 
- Protokoll från Trafikrådet 2019-10-02 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
- Protokoll från Äldre- och omsorgsrådet 2019-09-23 
 
Gemensamma patientnämnden 
- Protokoll från sammanträde 2019-09-12 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll från sammanträde 2019-09-13 
 
Datainspektionen 
- Datainspektionen beslutar avsluta ärendet gällande personuppgiftsincident,  
  PUI-2019-1463 (Dnr KS 2019/71) 
 
Kommunstyrelsen planutskott 
- Protokoll från sammanträde 2019-10-24 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-11-06. 
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