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§ 1 KS 2019/183 
 

Information om revisionens granskning av intrångsskydd 

IT-chef Tommy Biserud informerar om den granskning som PwC, på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun, genomfört av det externa och interna 
intrångsskyddet hos Trosa kommun samt vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av resultatet.  
 
___________ 
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§ 2  
 

Information om Skärlagskolans tillbyggnad  

Projektledare Martin Markne informerar bl.a. om följande gällande arbetet med 
Skärlagskolans tillbyggnad: 

• Projektstatus – etapp 1 av 4 pågår och uppstart av projektering för etapp 
2 och 4 under mars 2020. 

• Förebyggande åtgärder – upprustning av lekutrustning på befintlig 
skolgård, ny tillfartsväg till arbetsplatsen, avsatt område för bodetablering 
och parkering för entreprenör. Område för att hämta och lämna intill 
skolan påverkas inte av entreprenaden. 

• Tidplan – Arbetet går enligt plan. 
• Kommunikation med pågående verksamhet, entreprenör och allmänheten. 

 
___________ 
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§ 3  
 

Information om Ostlänken   

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunstyrelsen en uppdatering 
kring arbetet med Ostlänken.   
 
___________ 
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§ 4  
 

Information om Trobos nyproduktion   

Trobos VD Björn Alm informerar om Trobos nyproduktion av 88 lägenheter 
(Teologen etapp 4). Fyra flerbostadshus i två och tre våningar uppförs, samtliga 
lägenheter får balkong eller uteplats och alla byggnader har hiss. Visning av ett 
urval av lägenheterna kommer ske 4-5 mars för allmänheten. Planerad inflyttning 
är den 1 juli 2020. I anslutning till de nya husen blir det parkmiljö med möjligheter 
att umgås och lekplats i befintliga Teologen byggs ut.  
 
___________ 
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§ 5  
 

Information om kommunens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen   

Nadja Furuberget Skog, dataskyddsombud, informerar om den interna tillsyn som 
kommunens dataskyddsombud genomfört 2019 kopplat till ett antal fokusområden 
som tagits fram genom samarbete med andra dataskyddsombud i Sörmland. 
Förbättringsområden identifierades gällande personuppgiftsincidenter, behörigheter, 
konsekvensbedömningar och personuppgiftsbiträdesavtal.    
 
___________ 
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§ 6  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) återrapporterar kring aktuella 
regionala frågor.   
 
___________ 
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§ 7 Dnr KS 2020/22 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma planeringsförutsättningar 
2021-2023.  
 
___________ 
 
Ärendet 
De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de 
kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, 
lokalförsörjningsplan och resursfördelning. 
 
De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräkning 
av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Ärendet återremitteras enligt skriftlig motivering.  
Daniel Portnoff (M): Ärendet avgörs idag samt bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet avgörs idag samt 
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Tjänsteskrivelse med bilaga från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2020-02-06. 
 
 
Socialdemokraternas motivering till förslag om återremiss 
Socialdemokraterna vill att befolkningsprognosen skrivs upp: 
2020 14 039  + 55 i förhållande till majoritetsförslaget 314 
2021 14 288 + 75 i förhållande till majoritetsförslaget 174 
2022 14 495 +105 i förhållande till majoritetsförslaget 102 
2023 14 708 + 95 i förhållande till majoritetsförslaget 118 
2024 14 994 + 120 i förhållande till majoritetsförslaget 166 
 
 
Forts. 
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Forts. § 7 
 
 
Vi vill också att i befolkningsprognosen skall de kända historiska prognoserna och 
utfallet finnas med. Som GPF:en är presenterad idag ser inte vi som skall fatta 
beslut hur prognoserna har stämt över tid med det verkliga utfallet. 
 
Vi vill också att det framgår vad det är för faktorer som ligger tillgrund för 
prognosen. Att endast ett diagram ligger som bas i befolkningsprognosen är inte 
tillräckligt enligt vår mening. 
 
Socialdemokraterna värnar om den styrmodell som Trosa kommun arbetar efter 
men vi anser att vi skall ha så bra underlag vid beslutfattande som möjligt.  
 
Vi tycker också att det är betydligt tryggare för Trosa kommuns invånare om Trosa 
kommuns organisation planera för en högre befolkningstillväxt än vad nu är fallet i 
de gemensamma planeringsförutsättningarna för 2021. Det är betydligt lättare att 
skjuta på en byggnation än att i tidsnöd stressa fram en byggnation. Som ett 
exempel i när tid kan tillbyggnaden av Skärlagsskolan nämnas. Med extra insatta 
stängda nämnd och styrelsemöten och dålig insyn för Trosa kommuns invånare 
som följd.  
 
Med anledning av detta yrkar vi på återremiss av de gemensamma 
planeringsförutsättningarna med dess 3 bilagor. 
 
I övrigt noterar vi informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna 
Ekonomienheten     
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§ 8 Dnr KS 2020/23 
 

Avskrivning fordran 

Beslut 
Kommunstyrelsen avskriver följande fordringar: 
 

Kundnummer: 15973 

Fakturanummer: 1023415 

Belopp: 424 270 kr 

Avser: KP Fix och Montage 640109-1191 

  
___________ 
 
Ärendet 
KP Fix och Montage har gått i konkurs och fordran avskrivs därmed, totalt belopp 
424 270 kr som avser begäran av återbetalning. Kostnaden belastades i bokslut 
2018.  
 
Avskrivningar av fordran överstigande tre prisbasbelopp per motpart beslutas av 
kommunstyrelsen. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2020-02-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten   
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§ 9 Dnr KS 2020/24 
 

Exploateringsavtal för Trosa 11:1 (Hökeberga etapp 2) i 
Trosa   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
PEAB avseende exploatering av del av Trosa 11:1 Hökeberga etapp 2 i Trosa.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
3. Kommunstyrelsen anvisar 10.000 kkr till exploateringsobjekt 46238, att 
finansieras genom inflytande exploateringsmedel. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Peab genomför sedan tidigare exploatering inom Hökeberga etapp1 omfattande ca 
25-talet villor. 
 
Förhandlingar har nu förts med PEAB om exploatering av resterande del av 
Hökeberga etapp 2 omfattande ca 27 villatomter med undantag av två mindre 
bebyggelseområden som avses bebyggas separat av annan exploatör efter särskild 
markanvisning.  
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär att 
exploatören ombesörjer och bekostar iståndsättning av huvudgator och stickgator, 
gång- och cykelstråk, del av Aspbacksvägen mm inom exploateringsområdet. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2020-01-31. 
Exploateringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef 
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§ 10 Dnr KS 2020/34 
 

Exploateringsavtal för del av Överåda 3:1 (Bondåda) i Trosa 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören 
Michael Isoz avseende exploatering av del av Överåda 3:1 (Bondåda) i Trosa.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ny detaljplan för aktuellt 
område. Detaljplanen möjliggör exploatering för 10 st nya villatomter. 
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär att 
exploatören ombesörjer och bekostar iståndsättning av nya gator mm inom 
exploateringsområdet. 
 
Avtalet innebär också att exploatören erlägger 50.000:- per tomt för kommunens 
framtida kostnader för Stensundsvägen. Denna del i avtalet gäller under 
förutsättning att Trosa kommunfullmäktige fattar beslut om uttag av 
exploateringsavgift för Stensundsvägen i särskilt beslut.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2020-01-30. 
Exploateringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef  
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§ 11 Dnr KS 2020/25 
 

Exploateringskalkyl rörande utbyggnad av nytt 
industriområde inom Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) i 
Vagnhärad  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringskalkyl om 14.746 kkr 
avseende nytt industriområde inom Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) i Vagnhärad, 
 
2. Kommunstyrelsen fastställer tomtpriset till 340:-/m2 tomtyta exklusive 
anslutningsavgift för vatten och avlopp, 
 
3. Kommunstyrelsen anvisar 11.746 kkr till objekt 46273, exploatering Mölnaängen 
industri att finansieras genom inflytande tomtförsäljningar,  
 
4. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
köpekontrakt och köpebrev beträffande tomtförsäljningarna, 
 
5. Kommunstyrelsen anvisar 3.000 kkr för utbyggnaden av VA-nätet till objekt 
42281 att finansieras med inflytande anslutningsavgifter.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av att ny lagakraftvunnen detaljplan nu föreligger som möjliggör 
utbyggnad av ny industrimark inom Mölnaängen i Vagnhärad har 
samhällsbyggnadskontoret upprättat en exploateringskalkyl för områdets 
utbyggnad. En upphandling enligt LOU avseende utbyggnad av gata mm har 
genomförts genom tekniska kontorets försorg. Vinnande anbud kom från TROTAB, 
som nu genomför utbyggnaden av gata, va, mm enligt detaljplanen.  
 
Tomtpriset för industrimarken föreslås till 340:-/m2 tomtyta + anslutningsavgift för 
vatten och avlopp. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 
2020-01-02. 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef   
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§ 12 Dnr KS 2020/26 
 

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen   

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 
Efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft i Sverige och övriga EU länder. Tillsyn 
har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna, kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna). Tillsynen har 
skett under 2019 genom enkäter, verksamhetsbesök och stickprov inom de 
fokusområden som tagits fram genom samarbete med andra dataskyddsombud i 
Sörmland. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse med bilaga från dataskyddsombud Nadja Furuberget Skog 2020-
01-27.  
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§ 13 Dnr KS 2019/155 
 

Återredovisning av uppdrag om översyn av Trosa kommuns 
styrdokument   

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av återredovisningen av 
uppdraget att se över Trosa kommuns styrdokument. 
 
___________ 
 
 
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 har nämnderna även sett över 
styrdokument antagna av den egna nämnden.  
 
Under hösten 2019 har samtliga kontor arbetat utifrån uppdraget att se över och 
uppdatera styrdokumenten. Det resulterade i att flera styrdokument antagna av 
nämnderna har reviderats eller upphävts av berörd nämnd.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 99 att upphäva 14 styrdokument som 
var inaktuella. Under sammanträdet antogs även ett flertal reviderade och nya 
styrdokument.  
 
Antagna styrdokument samlas i Trosa kommuns författningssamling. I 
författningssamlingen finns styrdokument som är bindande föreskrifter (taxor, 
ordningsföreskrifter och reglementen) och styrdokument som inte är bindande 
(policydokument och riktlinjer).  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2020-01-28. 
Trosa kommuns författningssamling.  
 
Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 
Övergripande mål inkluderas inte i Styrmodell för Trosa kommun på 
verksamhetsnivå. När verksamheter inte förväntas bidra till övergripande mål 
mister idén med övergripande mål sin betydelse. 
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§ 14 Dnr KS 2020/27 
 

Handlingsplan våld i nära relationer   

Beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen Våld i nära relation. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att anställda inom nämnders verksamhetsområde 
ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. 
Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och särskilt 
uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld samt 
säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning ska 
förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. Arbetet 
ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 4. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2019-10-03  
Handlingsplan våld i nära relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna  
Författningssamlingen   
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§ 15 Dnr KS 2020/35 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning  

Beslut 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens delegeringsordning: 
 

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, 
kommentar m.m. 

Ge dispens från 
naturreservatsföreskrift 

Ekoutskottet   

 
___________ 
 
Ärendet 
När ett naturreservat inrättas beslutas om föreskrifter som ska tillse att syftet med 
naturreservatet uppfylls. Kommunen får enligt miljöbalken ge dispens från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl. En dispens ska vara förenlig med syftet 
för det skyddade området. 
 
Ekoutskottet förvaltar de naturreservat som kommunen har inrättat och ansvarar 
för att syftet för respektive område uppfylls. I de fall dispensansökningar kommer 
in till kommunen bör de därför hanteras av ekoutskottet. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunekolog Elin van 
Dooren 2020-02-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet  
Författningssamlingen  
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§ 16 Dnr KS 2020/28 
 

Borgensram och borgensavgift 2020    

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 en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-02-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 17 Dnr KS 2020/29 
 

Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 
786 och 787, Stensundsvägen i Trosa      

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trafikverket och Trosa 
kommun gällande förändrat väghållarskap för väg 786 och 787, Stensundsvägen i 
Trosa.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen i Trosa. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i områdena kring vägen har 
Trosa kommun och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett 
kommunalt övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat 
väghållarskap finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska 
genomföras. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera väghållaransvar och utökat 
väghållningsområde för väg 786 Trosa-Fagerbjörk (Stensundsvägen) och väg 787 
Stensund-Åda, för att åstadkomma en väghållning som är rationell och svarar mot 
båda parters behov. Genom övertagande av väghållaransvaret får kommunen 
rådighet över vägarna så att de bättre kan anpassas till stads- och boendemiljön 
både i det korta och långa perspektivet.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-19. 
Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun gällande förändrat väghållarskap för 
väg 786 och 787. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr KS 2020/30 
 

Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna principer för uttag av 
exploateringsersättning för förbättringsåtgärder kopplade till Stensundsvägen, samt 
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 50 tkr per tillkommande bostad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i området har Trosa kommun 
och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett kommunalt 
övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat väghållarskap 
finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska genomföras. 
 
Utifrån att ett kommunalt övertagande av vägen sannolikt är nära förestående finns 
ett behov av att skapa ekonomiska förutsättningar samt att tydliggöra regelverk 
och spelregler för uttag av exploateringsersättning. Uttag av 
exploateringsersättning syftar till att finansiera utveckling av Stensundsvägen samt 
därtill tillhörande kopplade behov såsom exempelvis nya busshållplatser.  
 
Framtaget förslag innebär ett tydliggörande av vilken geografisk avgränsning som 
ska gälla för uttag av exploateringsersättning samt ett förslag på ersättningsnivå till 
50 tkr per tillkommande bostad. Denna nivå kommer att justeras årligen i linje med 
Konsumentprisindex (KPI). Nivån kan också komma att justeras i exploateringsavtal 
beroende på övriga krav på ny infrastruktur. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-21. 
Kartbilaga A, områdesavgränsning för uttag av exploateringsersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(32) 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr KS 2019/110 
 

Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram. 
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 14.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 20 Dnr KS 2020/31 
 

Antagande – Detaljplan för del av Överåda 3:1        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt VA byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 15.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 21 Dnr KS 2020/32 
 

Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 
Engagemang (HME)       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har för 7:e gången genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Årets resultat visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket nöjda med frågor 
inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. Därmed ligger 2019 års 
resultat samma höga nivå som föregående års mätning. Kommunfullmäktiges 
målsättning är 80 procent eller högre.   

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng 
för Trosa kommun, vilket är ett index högre jämfört med föregående års mätning. Det 
kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 120 kommunerna som har 
rapporterat in till SKL för 2018 och 2019. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse med bilaga från personalchef Torbjörn Unnebäck 2020-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 22 Dnr KS 2019/80 
 

Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.   
  
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen. 
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.    
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  

 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 22 
 
 

• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 
skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  

• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 
initiativ varje termin.  

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 7.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om att Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika 2019-03-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 23 Dnr KS 2019/81 
 

Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan         

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Frågan om osakliga läromedel har hanterats i kommunfullmäktige vid ett flertal 
tillfällen. Frågorna i motionen är snarlika de som ställdes i interpellationerna om 
osakligt läromedel 2017 och 2019. Inget har ändrats i sak och därför blir svaret på 
motionen detsamma som senast frågan hanterades.   
 
Trosa kommun finner inga skäl att agera på de frågeställningar som framställs i 
motionen om osakliga läromedel i skolan. Följaktligen finns därför heller inga skäl 
till åtgärder. 
 
Skolkontoret har i beredningen av denna motion och tidigare interpellationer i 
samma ärende utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet 
bygger på lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och 
ett eget ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.  I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna 
motion.  

2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av 
kommande läromedel säkerställs. 

 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 8.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om osakliga läromedel i skolan 2019-03-13. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 24 Dnr KS 2019/79 
 

Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och 
dess bolag”          

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Kommunfullmäktige antog 2018 en reviderad energi- och klimatplan. Syftet med 
planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och 
klimatmålen uppnås. Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och 
en stor utmaning för kommunen att hantera.  
 
Trosa kommun har två mål gällande minskad energiförbrukning. Det ena målet 
avser kommunens byggnader och det andra målet avser hushållens 
energiförbrukning. Flera aktiviteter kommer att initieras av Trosa kommun för att 
nå målen om minskad energianvändning.     
 
Fjärrvärmen i Trosa kommun är helt förnybar. Kommunens ambition är att samtliga 
kommunala byggnader ska ha fjärrvärme. För att det ska vara möjligt är vi 
beroende av att Statkraft bygger ut sitt fjärrvärmenät.  
 
Trosa kommun arbetar aktivt med att öka egen produktion av el. En åtgärd som 
redan genomförs är att installera solceller på lämpliga kommunala byggnader. 
Installation av solceller på byggnader tillhörande det kommunala bostadsbolaget 
finns med vid planering av renovering och nybyggnation. 
 
___________ 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan. 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

 
Forts. 
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Forts. § 24 
 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag med ändringen att ordet hushållsel byts 
ut till hushållens energiförbrukning i anförandets andra stycke. 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Teknik- och servicenämnden 2020-01-23, § 3.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2020-01-07. 
Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
Skriftlig reservation 
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation: 
Miljöpartiet vill reservera sig mot beslutat vid mötet att avslå motionen ”Mät och 
sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation 
och dess bolag” som togs upp vid TSNs möte 2020-01-23. Anledningen till att 
Miljöpartiet vill bifalla motionen är att vi anser att ambitionen om ”minskad 
energiförbrukning/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022” (motsvarar ca 2 %) är för lågt satt och vill öppna upp för en ökad 
minskningshastighet. Argumentet är att Trosa kommun med sina egna fastigheter 
bör gå i spetsen och försöka följa de nationella målen. I klimatlagen som antogs 
2018 är Sveriges mål att till 2030 ha en 50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. I Trosa Energi- och klimatplan står att kommunen ska ha 20 % 
effektivare energianvändning (jämfört med 2008) år 2020. Om detta har uppnåtts 
så innebär det att ytterligare 30 % minskning bör ske under de tio år som återstår 
till 2030 för att uppnå samma nivå som de nationella målen anger. Detta innebär 
en årlig minskningshastighet på 3,33 % och att ambitionsnivån bör höjas. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 31(32) 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr KS 2020/1 
 

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 

2019/175 1.2 Beslut om att inte lämna ut 
uppgifter/allmän handling 

2019-11-18 Kanslichef  

2019/3 5.4  Riktlinjer för medel med 
särskilt placeringsbeslut. 
Fondering av årets 
avsättning till Ostlänken 

2019-12-05 KS ordf. 

2019/3 2.1 Tf. kommunchef 2019-12-20 
– 2020-01-07 

2019-12-18 KS ordf. 

2019/4 2.3 Tf. IT-chef 2020-01-04 – 
2020-01-17, Martin Snygg 

2019-12-10 Kommunchef 

2019/4 2.3 Tf. socialchef 2019-12-31 – 
2020-01-05, Lisbeth 
Lampinen 

2019-12-30 Kommunchef 

2019/5 3.7 Avskrivning fordran, löpnr: 
43-46/2019 

2019-11-15 Ekonomichef 

2019/5 3.7 Avskrivning fordran, löpnr: 
47-50/2019 

2019-12-10 Ekonomichef  

  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-02-19.  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 32(32) 
Kommunstyrelsen 2020-02-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 26  Dnr KS 2020/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Trosa Fibernät AB 
- Protokoll 2020-02-10. 
 
Trosabygdens Bostäder AB 
- Protokoll från styrelsemöte 2019-12-16 
 
Trafikrådet 
- Minnesanteckningar från Trafikrådet 2020-02-12 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
- Protokoll från Äldre- och omsorgsrådet 2019-11-28 
 
Gemensamma patientnämnden 
- Protokoll från sammanträde 2019-12-16 
 
Samordningsförbundet RAR 
- Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll från sammanträde 2019-11-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Beslut 2020-02-10 § 2, Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 
intrångsskydd 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-02-19. 
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