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§ 55  
 

Information om åtgärder med anledning av covid-19  

Kommunchef Johan Sandlund och vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar 
om läget och åtgärder som vidtagits och som planeras kopplat till smittspridningen 
av covid-19. 
 
___________ 
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§ 56 Dnr KS 2020/103 
 

Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 
2020    

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar 
sammantaget ett underskott på 7,8 mkr, varav central buffert står för -8,5 mkr och 
enheterna på kommunkontoret för 700 tkr. 
 
På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av 
volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. 
Bufferten är budgeterad till 15,4 mkr och enligt prognos förväntas 23,9 mkr behöva 
ianspråktas av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti. 
 
Budgeten för kollektivtrafik förväntas lämna ett överskott på 500 tkr. Prognosen i 
övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter.  
 
Ekoutskottet prognostiserar ett resultat enligt budget. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2020-05-05. 
Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor. 
Verksamhetsberättelse Ekoutskottet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten     
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§ 57 Dnr KS 2020/112 
 

Kvartalsuppföljning med helårsprognos per mars 2020 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per  
2020-03-31. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att, i enlighet med Trosa 
kommun styrmodell, vidta rimliga och möjliga åtgärder i syfte att hålla budgeten 
för innevarande år samt att återrapportera åtgärderna på nästkommande 
kommunstyrelsemöte 2 september. 
  
___________ 
 
Ärendet 
Prognostiserat helårsresultat är 12,8 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 7,3 
mkr. Större poster som bidrar till den positiva avvikelsen är bland annat lägre 
kostnadsräntor på lån än budgeterat, 4,9 mkr och 12,2 mkr för medfinansiering av 
statlig infrastruktur. Avtalad avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur 
avsattes redan i bokslut 2019 och därmed blir budgetavvikelsen plus 12,2 mkr 
avseende denna post. Därutöver ger skattenettot en positiv avvikelse mot budget 
med 16,2 mkr.  
 
Kostnader på grund av Corona pandemin har grovt uppskattats till 10 mkr i 
helårsprognosen. Beslutade åtgärder som till exempel att inte fakturera företag för 
planerad tillsyn/kontroll uppskattas till 1,1 mkr. Inköp av skyddsmaterial mm 
uppgår per 30/4 till 450 tkr. Ytterligare kostnadsökningar avser till exempel ökade 
kostnader för annonsering mm. Sjukskrivningskostnaderna förväntas att öka men 
för månaderna april-maj kommer samtliga arbetsgivare att kompenseras för dessa.  
 
Den största prognostiserade kostnaden avser dock förväntat skatteintäktsbortfall 
när arbetslösheten stiger. Kommunsektorn hade redan innan Coronapandemin fått 
aviserade tillskott och ytterligare förstärkning redovisas i senaste skatteprognosen 
från 29 april.  
 
Nämndernas skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott på 15,7 
Mkr, främst på grund av kommungemensamma poster och central buffert på 
kommunstyrelsen. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband 
med delårsbokslutet per augusti, enligt prognos kommer 23,9 Mkr att fördelas från 
central buffert.  
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 57 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
tillägg: Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att, i enlighet med 
Trosa kommun styrmodell, vidta rimliga och möjliga åtgärder i syfte att hålla 
budgeten för innevarande år samt att återrapportera åtgärderna på nästkommande 
kommunstyrelsemöte den 2 september. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2020-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten  
Nämnderna  
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§ 58 Dnr KS 2020/104 
 

Budget för kommunstyrelsen 2021  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 med planer 2022-2023 
för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 med planer 2022-2023 
för Ekoutskottet. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet  
Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag 
från Vänsterpartiet.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för politisk ledning och 
kommunkontor enligt beslutade budgetförutsättningar. Kommunekologen har tagit 
fram budgetförslag för Ekoutskottet. 
 
Kommunkontorets ram utökats med 1 500 tkr år 2022 för kollektivtrafik.  
Ettårssatsningar tillförs kommunstyrelsen med totalt 2 900 tkr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.  
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-05-12. 
Kommunstyrelsens budget för politisk ledning och kommunkontor. 
Ekoutskottets budget. 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten  
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§ 59 Dnr KS 2020/114 
 

Trafikbeställning – Tilläggsbeställning inför 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsbeställning T21 till Region Sörmland 
Sörmlandstrafiken. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tilläggsbeställning innebär formellt att respektive finansiär årligen sänder ett 
dokument till Region Sörmland, Sörmlandstrafiken där de förändringar man önskar 
inom ramen för sitt trafikansvar eller på en utpekad linje definieras. 
Trafikbeställningen ska utgå från trafik och ekonomiplan som i sin tur bygger på 
finansiärens ekonomiska ram. Inför nästkommande tidtabellperiod omfattar 
beställningen förändringar såsom införande av ny linje, ändringar i körväg samt 
utökning eller minskning av utbud. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström 2020-04-23. 
Tilläggsbeställning Trosa Kommun.  
Förslag Linje 556. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Region Sörmland 
Kollektivtrafiksamordnare   
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§ 60 Dnr KS 2020/113 
 

Budget 2021 med flerårsplan 2022-23 för Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 21:60 kr. 
2. Förslaget till budget 2021 och flerårsplan 2022-23 antas. 
3. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara 

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

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

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

ettårssatsningar. 
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2020 upprätta 

internbudgetar för år 2021 inom beviljade anslag samt genomföra 
verksamhetsförändringar för att hålla ram 2021. 

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

9. Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder med 130 Mkr.  

10. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

11. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november. 
12. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november. 

 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet  
Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag 
från Vänsterpartiet.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Ärendet avser budget 2021 med planer 2022-2023 för Trosa kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.  
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.  
Johan Rehnström (SD): Bifall till Alliansens förslag till budget. 
 
 
Forts.  
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Forts. § 60 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-05-15. 
Budgetförslag från Alliansen, Budget 2021 med plan 2022-2023. 
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Budget 2021 med plan 2022-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 61 Dnr KS 2020/115 
 

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Trosa 
kommun.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
Attestreglemente för Trosa kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Trosa kommun. 
2. Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för ekonomiska transaktioner 
(Attestreglemente). 
 
___________ 
 
Ärendet 
Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 
inklusive interna transaktioner samt transaktioner för medel som kommunen ålagts 
eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.  
 
Attestreglementet bidrar till rättvisande redovisning och syftar till att undvika 
oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att tydliggöra ansvarsfrågorna. 
 
I förslaget till reviderat attestreglemente är flera delar omarbetade i syfte att 
tydliggöra bland annat ansvarsfördelning samt kontroller och attestmoment. 
 
Reglemente för ekonomiska transaktioner med tillhörande anvisning, antagen av KF 
2002, reviderad 2010, upphävs och ersätts av Attestreglemente med 
tillämpningsanvisning. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-05-17. 
Förslag Attestreglemente för Trosa kommun. 
Förslag Tillämpningsanvisning till attestreglemente. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten  
Författningssamlingen 
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§ 62 Dnr KS 2020/116 
 

Revidering av PBL-taxa för delar av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde 
ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.  
 
Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag 
som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde 
Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.  
 
Sedan dess har taxan reviderats vid tre tillfällen för att möta förändringar i 
lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är 
så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som 
nu är aktuell är aktualiserad av båda dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är 
desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28, § 43. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-14.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2020-03-25. 
Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet, ändringar är gulmarkerade. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr KS 2020/117 
 

Revidering av renhållningstaxa    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  
 
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Renhållningstaxan (Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet) har setts över i syfte att täcka för:  

1. Ökade kostnader på grund av ökade avfallsmängder, främst på 
återvinningscentralen Korslöt. Det är i första hand bygg- och 
rivningsavfallsmängderna som ökat.  

2. Skattehöjning gällande bränsleavfall med 100 kr /ton som tillsammans med 
de höjda behandlingsavgifterna ger en ökad kostnad på 13,58% på 
transporter och behandling av avfallet.  

3. Indexreglering med 2,45% på insamling av hushållsavfall och 2,48% på 
slam. 2019 gjordes ingen indexuppräkning då den rymdes i dåvarande 
budget.  

4. Nytt entreprenadavtal på insamling av farligt avfall, vilket ger en 
kostnadsökning på närmare 200 000 kr.  

 
Då det i första hand är kostnaderna på Återvinningscentralen som genererat den 
största kostnadsökningen föreslås den fasta avgiften höjas med 12%. Det innebär 
en ökning i snitt med 10,65 kr/per månad och abonnemang.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Teknik- och servicenämnden 2020-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelser från teknisk chef Ulf Hagstedt och handläggare Eija Karlsson, 
2020-04-17  
Förslag till revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 64 Dnr KS 2020/118 
 

Revidering av vatten- och avloppstaxa   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.  
 
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 
och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och 
avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och 
uppräknad 2019-12-13 för att sedan gälla från 2020-01-01.  
 
Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att täcka för kommande 
kostnadsökning i samband med nytt reningsverk, högre personalkostnader, 
vattenläckor och ovidkommande vatten. Men också för att täcka upp för förra årets 
underskott i budgeten. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Teknik- och servicenämnden 2020-04-29, § 25. 
Tjänsteskrivelser från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Henrik Strömbäck, 
2020-04-20. 
Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 65 Dnr KS 2020/119 
 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av 
gravsättning    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning fastställs till 
0,8 procent av prisbasbeloppet per timme. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och 
åtgärder enligt begravningslagen. Enligt socialkontorets bedömning är det 
motiverat att ta ut en avgift för dödsboförvaltning. Socialkontoret bedömer att det 
är lämpligt att välja en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på 
så sätt kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om 
gällande prisbasbelopp. En kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen får inte ta 
ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. 
Förslaget att ta ut 0,8 procent av prisbasbeloppet per timmer anser socialkontoret 
vara rimlig i och linje med vad andra kommuner valt att ta ut. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Humanistiska nämnden 2019-11-19, § 89.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2019-10-03. 
Cirkulär från SKL 19:30 Socialnämndens och kommuners rätt till ersättning för 
provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 66 Dnr KS 2020/120 
 

Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst ordnas inom 
kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan 
kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller 
mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta. Lagen 
anger att med färdtjänst avses särskilt anordnande transporter för personer med 
funktionshinder.  
 
Kommunen behöver fastställa och i riktlinjer eller motsvarande ange vilka generella 
bestämmelser som ska gälla för färdtjänsten. Färdtjänstlagen gör det möjligt för 
kommunen att förena tillstånd med föreskrifter och villkor ”i skälig omfattning” 
eftersom detta inte framgår av lagen. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-29, § 31. 
Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och myndighetschef 
Mirna Basic, 2020-03-18  
Förslag till Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst.  
Sörmlandstrafikens zonindelning och biljettpriser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 67 Dnr KS 2020/121 
 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård 
och omsorg        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom 
vård och omsorg.  
 
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vård och omsorg har sett över tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter inom 
verksamhetsområdet och föreslår förändringar vad avser tillämpningsföreskrifternas 
utformning och hänvisning, justeringar i text samt förtydligande om hur debitering 
och omräkning för hyra och kost ska ske. Förändringar innebär att inte ha angivna 
belopp i tillämpningsföreskrifterna och i stället reglera hur avgiften räknas fram och 
indexeras för att ge förutsättning att ändra tillämpningen i enlighet med förändring 
av konsumentprisindex, med det av staten fastställda prisbasbeloppet, 
Socialstyrelsens meddelandeblad, kostenhetens uppräkning samt Trobos 
hyreshöjningar utan att göra ändringar i det övergripande dokumentet. 
Avgiftshandläggare räknar om nya taxor och avgifter i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna varje år.  
Det har även uppstått ett behov av revidering av antagna tillämpningsföreskrifter 
för avgifter inom vård- och omsorg gällande förskrivningar av inkontinensartiklar.  
Förslaget att Trosa kommun ska ta bort denna avgift grundar sig i att legitimerad 
personal avlastas den administrativa delen som det innebär för att ta ut denna 
avgift.  
 
Förslaget avser vidare smärre justering av vård- och omsorgs tillvägagångssätt att 
ta in uppgifter som beslut om avgift ska grunda sig på. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-29, § 32. 
Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, myndighetschef Mirna 
Basic och enhetschef Samir Salkic, enhetschef, 2020-03-27  
Förslag till Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg  
Aktuella belopp/avgifter 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 68 Dnr KS 2020/122 
 

Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun         

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun. 
 
2. Informationssäkerhetspolicyn ersätter Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa 
kommun antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens 
övergripande syfte och inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i 
dessa frågor är fördelat.  
 
Policyn gäller för informationssäkerhet inom Trosa kommun, och kompletterar 
kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen 
omfattas av policyn. Policyn ska konkretiseras i riktlinjer som fastställs av 
kommunstyrelsen och i informationssäkerhetsinstruktioner som fastställs på 
förvaltningsnivå då de är rutindokument. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och IT-chef Tommy Biserud 
2020-05-20. 
Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun, 2020-05-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 69 Dnr KS 2020/123 
 

Antagande – Detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg         

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg (tidigare 
Björkhamra). 
 
___________ 
 
Ärendet 
Fastigheten Trosa 11:17 är belägen utmed Björkhamragatan söder om Teologen 2 
som nyligen planlades. I samband med det möjliggjordes tillköp av mark. 
Fastigheten är planlagd sedan 1975 i P75-19 och planen tar sin utgångspunkt i den 
industriverksamhet som pågick då inom Mejseln 1. Dels är huvuddelen av 
fastigheten markerad med prickmark och får därmed inte bebyggas samt dels utgör 
den västra delen av allmänplatsmark som sannolikt skulle utgöra buffert mot 
industrin. Planen har inte genomförts i sin helhet och därför ingår allmänplatsmark i 
fastigheten vilket begränsar ägarens möjligheter. Därutöver behöver byggrätten ses 
över. 
 
Utifrån planuppdraget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Fastigheten 
föreslås bli delbar och byggrätten för de olika delarna anpassas till respektive 
avstyckningslott. Den östra delen med befintligt bostadshus ges en total byggrätt 
om 250 kvm medan den västra ges en lägre byggrätt, totalt 180 kvm. Tillfart sker 
via en skaftväg i norr. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28, § 46. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-14. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-02-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 70 Dnr KS 2020/99 
 

Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden.  
 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 
fattar motsvarande beslut. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens 
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.  
För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder 
och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför 
föreslås ett tillägg i reglementet om att det ska vara möjligt att sammanträde med 
ledamöter på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s 
underlag.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18. 
Gemensamma växelnämnden 2020-04-24, § 5. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-04-16. 
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 71 Dnr KS 2020/107 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2019        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2019. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan. 
 
Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-05-13. 
Underlag från samordningsförbundet RAR.  
 
 
Jäv 
Helena Koch (M) anmäler jäv och deltar inte i kommunstyrelsens behandling av 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 72 Dnr KS 2020/108 
 

Budget 2021 för samordningsförbundet RAR i Sörmland        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2021. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2021 års budget för förbundet. Vid 
samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med 
totalt 16 Mkr.  
 
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. 
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 
2019. För Trosas del innebär det en kostnad på 178 873 kr, vilket är en ökning med 
knappt 4 tkr jämfört med budget 2020. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-05-13. 
Underlag från samordningsförbundet RAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 73 Dnr KS 2020/124 
 

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Uppdrag 2 anses genomfört.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i 
sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-05-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(24) 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 74  Dnr KS 2020/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige 
- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 23. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 
2019. 
- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 24. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 
års verksamhet.  
- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 33. Revidering av reglemente för kommunstyrelse 
och nämnder i Trosa kommun.  
 
Kommunstyrelsens planutskott 
- Protokoll 2020-04-23. 
 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
- Protokoll 2020-05-04. 
 
Kommunala bolag 
- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB 11 maj 2020. 
- Kallelse till årsstämma i Trosa Fibernät AB 11 maj 2020. 
- Protokoll från årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB 11 maj 2020. 
- Protokoll från årsstämma i Trosa Fibernät AB 11 maj 2020. 
 
Kommunala råd 
- Protokoll Äldre- och omsorgsrådet 2020-02-03. 
- Äldre- och omsorgsrådets sammanträde den 18 maj ställs in.  
- Trafikrådets sammanträde den 20 maj ställs in. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
– 2020-05-18, Uppföljning av kommunchefens uppdrag, i enlighet med instruktion 
för kommunchefen i Trosa kommun fastställd av kommunstyrelsen. (Dnr KS 
2020/127) 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-05-20. 
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