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§ 83  
 

Genomgång av pågående investeringar 

Ulf Hagstedt, teknisk chef, och Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS, presenterar 
pågående större investeringsprojekt, informerar om hur investeringsobjekt blir 
aktuella för konstnärlig gestaltning utifrån enprocentsregeln samt informerar om 
projektutveckling och framgångsfaktorer.  
 
___________ 
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§ 84  
 

Information om åtgärder med anledning av covid-19  

Kommunstyrelsen informeras om läget och åtgärder som vidtagits och som 
planeras kopplat till smittspridningen av covid-19. Följande personer informerar 
från sina respektive verksamhetsområden: 

 Johan Sandlund, kommunchef  
 Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef  
 Mats Larsson, skolchef  
 Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS  

 
___________ 
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§ 85  
 

Information om kollektivtrafik 

Samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson informerar bland annat om följande: 
 Aktuellt: covid-19, skolstart och förstärkningar av trafiken för att undvika 

trängsel. 
 Trafikförändringar T21, ny linjesträckning genom Södertälje och utökad 

trafik dagtid på linje 802. 
 Ny kollektivtrafik på Stensundsvägen, linje 556. Trafikförslag framtaget och 

godkänt. 
 Förändringar i tågtidtabell Nyköpingsbanan. 

 
___________ 
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§ 86  
 

Information om näringslivets utveckling 

Näringslivschef Jonas Ivervall informerar bland annat om följande gällande 
näringslivet 2020: 

 Åtgärder våren/sommaren kopplat till covid-19. 
 Företagsklimatet, plats 9 i Svenskt Näringslivs rankning om lokalt 

företagsklimat och plats 1 i Sveriges Kommuner och Regioners Öppna 
jämförelser: företagsklimat 2019. 

 Observationer/på gång. 
 Handlingsplan för onöjdhet.  

 
___________ 
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§ 87  
 

Information om Trosa kommuns delårsbokslut 2020 

Ekonomichef Marlene Bernfalk och personalchef Torbjörn Unnebäck redogör för 
Trosa kommuns delårsbokslut 2020.  
 
___________ 
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§ 88  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) återrapporterar kring aktuella 
regionala frågor.   
 
___________ 
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§ 89 Dnr KS 2020/103 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos. 
  
___________ 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 15,5 Mkr, 
varav politisk verksamhet står för 11,9 mkr och kommunkontoret för 3,6 mkr. Inom 
politisk verksamhet står central buffert för 10,3 Mkr. I övrigt har kommunstyrelsen, 
likt tidigare år, ett starkt resultat i delåret som minskar mot bakgrund av större 
kostnader under hösten, framförallt beroende på att budgetmedel för central buffert 
fördelas efter delårsbokslut.  
 
Ekoutskottet beräknar en prognos enligt budget. Verksamhetsberättelse inklusive 
redovisning av ekoutskottets mål redovisas i bilaga. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-09-14. 
Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelser och mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Ekoutskottet  
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§ 90 Dnr KS 2020/152 
 

Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans   

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av vidtagna åtgärder på Teknik- 
och servicenämnden och Humanistiska nämnden. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan, som 
Vänsterpartiet biträder. 
___________ 
 
 

Ärendet 

I kommunens kvartalsprognos redovisade tre nämnder en negativ prognos för 
helåret 2020. Teknik- och servicenämnden, Humanistiska nämnden och 
Miljönämnden.  
 
Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder 
inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att 
förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska 
ge förslag till hantering av underskottet.  
 
Miljönämndens underskott beror på politiskt beslut om att återbetala avgifter för 
planerad tillsyn och kontroll till företagen och behöver därmed inte redovisa en 
handlingsplan.  
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-09-14. 
Humanistiska nämnden 2020-09-29, § 77 
Tjänsteskrivelse med bilaga från skolchef Mats Larsson 2020-09-21. 
Teknik- och servicenämnden 2020-08-27, § 35. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2020-08-20. 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 90 
 
 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning som Vänsterpartiet 
biträder:  
Det är av största vikt att vi lär av historien i vårt arbete med de gemensamma 
planeringsförutsättningarna (GPF). Vi som organisation måste bli bättre på att 
förutse hur vår befolkning kommer att utvecklas. Det är inte önskvärt ur ett 
verksamhetsperspektiv att vi tillsammans inte lyckas att prognosticera vår 
befolkningsutveckling på ett bättre sätt. 
 
Resurscentrum ska tilldelas resurser utefter elevernas behov av stödinsatser. 
 
Språkutvecklingen är av största vikt i möjligheten att integreras i samhället därför 
vill vi i framtiden utveckla språkcentrums funktion i Trosa kommun. 
 
Att av ekonomiska skäl tvingas avstå att utföra planerat underhåll när Trosa 
kommun totalt sett går med överskott är inte att sköta kommunens anläggningar 
på ett ekonomiskt hållbart sätt. Detta leder endast till att vi vältrar över denna 
underhållsskuld på framtidas skattebetalare.- Detta är inte rätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten  
Humanistiska nämnden 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 91 Dnr KS 2020/134 
 

Yttrande till JO om utredning med anledning av Sörmlands 
Medias anmälan 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunkontorets yttrande daterat 2020-09-22 till 
JO. 
 
___________ 
 

Ärendet 

Sörmlands Media har i en anmälan till JO den 8 maj framfört klagomål mot bland 
annat tjänstepersoner i Trosa kommun. I anmälan uppges att ett antal kommuner 
och Region Sörmland samordnat sin hantering avseende en begäran från en 
journalist den 9 april 2020 om att få del av sammanställningar av uppgifter som rör 
covid-19. JO har inlett en utredning med anledning av anmälan och uppmanat 
kommunstyrelsen i Trosa kommun att göra en utredning och yttra sig.  
 
Kommunkontorets yttrande innehåller en utförlig redogörelse för kommunens 
hantering av journalistens begäran som inkom till Trosa kommun den 9 april 2020.  
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-09-22. 
Yttrande med bilagor, 2020-09-22. 
Remiss från JO, 2020-07-03. 
Sörmlands Medias anmälan till JO, 2020-05-08. 
 
 

Jäv 

Kommunchef Johan Sandlund anmäler jäv och deltar inte i kommunstyrelsens 
behandling av ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Justitieombudsmannen 
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§ 92 Dnr KS 2020/112 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 21 740 tkr enligt 
följande: 

 10 146 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till 
följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad 
som budgeterats. 

 11 594 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Varav fler äldre 
invånare än budgeterat motsvarar 6 648 tkr och LSS 4 946 tkr. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2020 
per 2020-08-31.  
 
___________ 
 

Ärendet 

Prognostiserat helårsresultat är 27,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
22,1 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 29,9 
mkr varav extra tillskott under våren står för 24,9 mkr. 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 lägre 
kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse mot budget med 4,9 mkr.  
  
I 2020 års centrala buffert finns 15,4 mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 
11,6 mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 10,1 mkr till Humanistiska 
nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 6,3 Mkr för kommunstyrelsens 
centrala buffert.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg:  

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 21 740 tkr 
enligt följande: 

 10 146 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till 
följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad 
som budgeterats. 

 11 594 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Varav fler äldre 
 invånare än budgeterat motsvarar 6 648 tkr och LSS 4 946 tkr. 

Kommunstyrelsen ställer medel från prognosticerat överskott till förfogande till 
humanistiska nämnden och teknik och service nämnden  

 
Forts. 
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Forts. § 92 
 

 
 Förvaltningarna får i uppdrag att utifrån befolkningsökningen fastställa 

det faktiska behovet och återkomma med ett förslag på belopp 
skyndsamt. 

 Resurscentrum ska få tillgång till resurser efter elevernas individuella 
behov. 

 Språkcentrum ska ha undervisning anpassad efter elevernas individuella 
språkutveckling. 

 Planerat underhåll skall genomföras 2020, inte skjutas på framtiden. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag.  
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-09-23. 
Delårsbokslut 2020 Trosa kommun 
Delårsbokslut 2020 Trosabygdens bostäder AB  
Delårsbokslut 2020 Trosa fibernät AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Humanistiska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 93 Dnr KS 2020/158 
 

Personalåtgärd covid-19 – Utbetalning av bonus till 
samtliga anställda i Trosa kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. En bonus på 5 000 kr utbetalas till samtliga anställda i Trosa kommun i samband 
med ordinarie lön den 25 november. 
 
2. Kostnaden belastar kommungemensamma poster.  
 
___________ 
 

Ärendet 

Pandemin har varit och är en påfrestning för hela Trosa kommuns organisation. Vi 
har trots utmaningar orkat leverera service till medborgare, kunder, brukare med 
bibehållen kvalitet. Detta vill vi uppmärksamma genom att ge samtliga anställda en 
bonus på 5 000 kr.  
 
Beloppet utbetalas i samband med ordinarie lön den 25 november och samma 
belopp gäller oavsett sysselsättningsgrad. På lönespecifikationen kommer det att 
stå lönebonus. Samtliga berörda anställda kommer i början av oktober att få ett 
tackbrev där kommunen uppmärksammar deras insatser och meddelar att bonusen 
utbetalas i november.  
 
Årets bonusutbetalning kommer att belasta kommungemensamma poster och 
enheterna belastas därför inte ekonomiskt. Cirka 1 000 (969 st.) anställda kommer 
få ta del av bonusen, riktmärket är att personen ska ha arbetat 4 månader under 
2020.  
 
Bonusbeloppet är pensionsgrundande och den totala kostnaden uppgår till ca 7 mkr.  
 
 

Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och personalchef Torbjörn 
Unnebäck, 2020-09-28. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 94 Dnr KS 2020/153 
 

Utökad investeringsbudget för projekt återvinningscentral 
Korslöt  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt återvinningscentral 
Korslöt utökas med 5 500 000 kronor. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan, som 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna biträder. 
___________ 
 

Ärendet 

Under projektets genomförande har följande områden identifierats som medför att 
projektets budget kommer att överskridas. Dessa består av betydligt större 
volymer av berg än vad som har kalkylerats i projektet. Dessutom har projektet 
stött på mer omfattande föroreningar i marken, trots provtagningar innan. Detta 
har ökat kostnaderna i projektet. Produktionen är cirka a 37 dagar försenad och 
beräknad sluttid för projektet är planerad till den 20 november 2020. Projektet har 
kostnadsberäknats till 14 500 000 kronor. Kontorets bedömning är att projektet 
behöver tillföras 5 500 000 kronor för att kunna slutföra projektet i tid och ha en 
fungerande återvinningscentral vid Korslöt januari 2021. 
 

Ärendets beredning 

Teknik- och servicenämnden 2020-09-24, § 46. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2020-09-16 
 

Protokollsanteckning  

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning som Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna biträder:  
Med den aviserade fördyrningen (mot budget) för detta projekt vill vi uppmana till 
en översyn av noggrannheten i projekteringen för framtida projekt. Att som här 
någon månad innan planerad avslutning få en fördyrning på 38 % är inte en hållbar 
hushållning med skattebetalarnas pengar. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 95 Dnr KS 2020/154 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest Ekonomisk förening  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Att Trosa kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen. 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
___________ 
 

Ärendet 

Trosa kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 
kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-09-08. 
Underlag från Kommuninvest. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 96 Dnr KS 2020/139 
 

Uppföljning av energi- och klimatplanen  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.  
  
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och 
klimatplanen. 
 
___________ 
 

Ärendet 

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att 
kommunen ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett 
antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och 
klimatarbetet till år 2030. Till varje framtidsbild har ett åtgärdspaket tagits fram. 
Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och 
redovisar det till kommunfullmäktige.   
  
Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda 
kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och 
lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.   
  
I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Tommy Fogelberg (V): I första hand återremiss med motiveringen att Gitte Jutvik 
Guterstams förslag på ändringar ska inarbetas i planen. I andra hand bifall till Gitte 
Jutvik Guterstams förslag på ändringar inlämnat 2020-09-16 samt att det ska vara 
årlig revidering och konkret mätbart.  
Magnus Johansson (S): Bifall till Tommy Fogelbergs förslag. 
Bertil Malmberg (SD): Återremiss.  
Helena Koch (M): Ärendet ska avgöras idag samt bifall till kommunstyrelsens 
ekoutskotts förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 96 
  
 

Beslutsordning  

Ordförande börjar med att ställa förslagen om återremiss mot förslaget om att 
ärendet ska avgöras idag mot varandra. Ordförande finner att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Därefter ställer ordförande Tommy Fogelbergs förslag i andra hand mot Helena 
Kochs förslag om bifall till kommunstyrelsens ekoutskotts förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens ekoutskotts förslag. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2020-09-28, § 32. 
Förslag på ändringar från Gitte Jutvik Guterstam 2020-09-16.  
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2020-09-15.  
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2020-09-18.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens ekoutskott 2020-08-24, § 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 97 Dnr KS 2020/140 
 

Revidering av riktlinjer för folkhälsoarbetet i Trosa kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade riktlinjer för folkhälsoarbetet i 
Trosa kommun.  
 
___________ 
 

Ärendet 

Trosa kommun antog år 2006 riktlinjer för folkhälsoarbetet i kommunen. Dessa 
riktlinjer har nu uppdaterats, men den övergripande målsättningen att Trosa 
kommun ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen kvarstår. Folkhälsoarbetet är en viktig del i 
kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling.  
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2020-08-24, § 25. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren och handläggare folkhälsa 
Charlotte Jibreus, 2020-08-12. 
Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Trosa kommun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 98 Dnr KS 2020/155 
 

Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022. 
 
___________ 
 

Ärendet 

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Denna biblioteksplan anger riktningen för biblioteken i Trosa 
kommun under perioden 2020-2022. Den ska vara ett redskap för personal och 
beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra bibliotekens 
utbud och service samt gynna medborgarnas möjlighet att påverka. Planen 
omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun, Trosa stadsbibliotek och biblioteket 
Navet i Vagnhärad, samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28, § 39. 
Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Malin Lundin, 2020-09-17. 
Humanistiska nämnden 2020-09-29, § 79. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-09-09. 
Förslag till biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(27) 
Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 99 Dnr KS 2020/156 
 

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd. 
 
___________ 
 

Ärendet 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla personer som ansöker om 
ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska 
alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som 
gör att avsteg görs. Vem som får fatta vilka beslut framgår av 
delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med 
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, 
förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är 
utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter den 
enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Humanistiska nämnden 2020-09-29, § 73. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2020-09-16.  
Förslag till revidering av handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 100 Dnr KS 2020/157 
 

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS) utökas 
enligt kartbilaga Smedstorp 2020-08-06 och kartbilaga Överåda 2020-08-06.  
  
2. Den nya omfattningen av verksamhetsområdet gäller från den 1 januari 2021. 
 
___________ 
 

Ärendet 

När VA-ledningar byggs ut av kommunen behöver även verksamhetsområdet 
utökas för att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska bli tillämpningsbar 
och därmed VA-taxan samt ABVA.  
  
Smedstorp - Tureholm  Detaljplanen för Tureholm har etappvis vunnit laga kraft och 
syftet med planen är i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål. Området är ett 
utpekat utvecklingsområde för tätorten Trosa. VA finns utbyggt i delar av området.  
  
Överåda Detaljplanen Överåda 3:55 m.fl. som vunnit laga kraft 2019-03-29 medger 
en ökad byggrätt inom området. Planen möjliggör ett antal nya fastigheter genom 
avstyckning. Därmed ökar även behovet att ordna vattentjänster i ett större 
sammanhang. Kommunalt VA finns avsatt till området och utbyggnaden kommer 
att samordnas med en standardhöjning av Hökebergsvägen. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Teknik- och servicenämnden 2020-09-24, § 47. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Tim Bengtsson, 
2020-08-06.  
Kartbilaga Smedstorp 2020-08-06.  
Kartbilaga Överåda 2020-08-06. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 101 Dnr KS 2020/144 
 

Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa 
kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 

Ärendet 

De lokala föreskrifterna för miljö- och hälsoskydd är en förlängning av miljöbalken. 
De fattas med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 
13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Syftet med de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är att skydda 
människors hälsa och miljö. Trosa kommuns gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter 
fastställdes av kommunfullmäktige 2014-06-18 och föreskrifterna revideras nu för 
ytterligare anpassning till de förhållanden och förutsättningar som råder i Trosa 
kommun. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Miljönämnden 2020-09-28, § 44. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Linn Davidsson 2020-09-15.  
Förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 102 Dnr KS 2020/64 
 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2020-09-21. 
 
___________ 
 

Ärendet 

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om 
året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte 
besvarats. För närvarande bereds fyra motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en 
överenskommelse 2020-04-01 som förlängdes 2020-06-17 att gälla till och med 
2020-10-31 att inga motioner kommer hanteras av kommunfullmäktige under 
denna period på grund av ändrad sammanträdesordning med anledning av  
covid-19. 
 
 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-09-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 103 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 

KS 2020/ 1.10 Undertecknande av avtal om 
nytt ekonomisystem 

2020-07-01 Marlene 
Bernfalk, 
ekonomichef 

KS 
2020/148 

 Undertecknande av avtal 
med Östsvenska 
Handelskammaren gällande 
East Sweden Infra Cluster 
(ESIC) 

2020-08-31 Johan 
Sandlund, 
kommunchef  

  

Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från registrator Linda Näslund 2020-08-31.  
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§ 104  Dnr KS 2020/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 

Ärendet 

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträde 2020-09-17 
 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
– Protokoll från sammanträde 2020-08-24. 
– Protokoll från sammanträde 2020-09-28. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
Ordförande har beslutat att ställa in alla sammanträden 2020. 
 
 

Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2020-09-30. 


