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§ 105  
 

Information GDPR 

Nadja Furuberget Skog, dataskyddsombud, informerar kommunstyrelsen, som är 
personuppgiftsansvarig, om en dom från EU-domstolen (C-311/18) som påverkar 
de personuppgiftsansvarigas överföring av personuppgifter till tredje land.  
Dataskyddsambassadörerna har startat ett arbete för att identifiera eventuella 
överföringar till tredje land som den personuppgiftsansvarige gör med Privacy 
Shield som grund. Behandlingar har identifierats som påverkas av domen. 
Dataskyddsombudens rekommendation är att avsluta överföringar av 
personuppgifter till tredje land som sker med stöd av Privacy Shield omedelbart.  
 
___________ 
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§ 106  
 

Information om utvärdering av Trosa kommuns hantering 
av covid-19  

Kommunekolog Elin van Dooren informerar om resultatet från den utvärdering som 
genomförts gällande kommunens hantering av covid-19 från och med januari till 
september 2019. Rapporten är framtagen av kommunens krisledningsorganisations 
funktion för omfallsanalys. 
 
___________ 
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§ 107  
 

Aktuellt med anledning av covid-19 

Kommunchef Johan Sandlund informerar kommunstyrelsen om läget och åtgärder 
som vidtagits och som planeras kopplat till smittspridningen av covid-19.  
 
___________ 
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§ 108  
 

Information om teknik- och servicenämndens beslut om 
fortsatt utredning avseende alternativ för reningsverk, 
avloppsrening 

VA-ingenjör Henrik Strömbäck och teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om teknik- 
och servicenämndens beslut 2020-10-22 § 57 att tekniska enheten ska genomföra 
en fortsatt utredning avseende alternativen eget avloppsreningsverk respektive 
överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB. 
 
___________ 
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§ 109  
 

Information om koncernsamordning 

Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS, och Björn Alm, VD Trobo, informerar om 
nästa steg i koncernsamordningen som innebär att ett gemensamt avtal för 
koncernen har tecknats för gata, park och yttre fastighetsområden. En annan 
förändring är att förvaltningen av kommunens fastigheter övergår till Trobo från och 
med den 1 januari, beställare är tekniska enheten.  
 
___________ 
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§ 110  
 

Information om vård och omsorgs senaste rankingresultat  

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om Trosa kommuns resultat 
gällande hemtjänst och särskilt boende i Socialstyrelsens mätning ”Så tycker de 
äldre om äldreomsorgen 2020”. 
 
___________ 
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§ 111  
 

Information om nya löneavtalen 

Personalchef Torbjörn Unnebäck informerar om avtalsrörelsen 2020 och de nya 
avtalen som nu är klara. 
 
___________ 
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§ 112  
 

Information om resultatet från medarbetarenkäten 2020 – 
Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) 

Personalchef Torbjörn Unnebäck har en genomgång av Trosa kommuns resultat 
2020 från Sveriges kommuner och regioner (SKR) gemensamma medarbetarenkät, 
Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  
 
___________ 
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§ 113  
 

Återrapportering kring regionala frågor  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) återrapporterar kring aktuella 
regionala frågor.   
 
___________ 
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§ 114 Dnr KS 2020/166 
 

Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och 
kommunkontor samt ekoutskottet 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för 

kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor samt ekoutskottet 
för 2021. 

2. Kommunchefen har rätt att, tillsammans med enhetscheferna inom 
kommunkontoret, förändra budgetfördelningen mellan kommunkontorets 
enheter. 

3. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på attesträtter enligt bilaga. 
  
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 
2021. Ramökningar samt 2021 års ettårs-satsningar är inräknade.  

Totalt (tkr) 2021 

Politisk ledning 12 323 
Kommunkontoret 55 370 
Budget, netto 67 693 
Central buffert 20 800 
Inkl. central buffert 88 493 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till socialdemokraternas förslag till internbudget.  
Maria Arman (MP): Bifall till socialdemokraternas förslag till internbudget. 
Tommy Fogelberg: Bifall till socialdemokraternas förslag till internbudget. 
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Ärendets beredning 
Socialdemokraternas förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2020-10-22. 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Ekoutskottet  
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§ 115 Dnr KS 2020/176 
 

Utvärdering av Trosa kommuns hantering av covid-19   

Beslut 
Med godkännande lägger kommunstyrelsen informationen till handlingarna.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
På uppdrag av kommunchefen har en utvärdering av Trosa kommuns hantering av 
covid-19 pandemin genomförts och sammanställts till en rapport. Syftet är att 
sammanfatta det arbete som pågått inom ramen för Trosa kommuns hantering av 
covid-19 från och med januari till september 2020.  
 
Rapporten är framtagen av krisledningsorganisations funktion för omfallsanalys. 
Intervjuer med ledningsgrupp, politik och andra nyckelpersoner inom 
verksamheterna ligger till grund för utvärderingen. I rapporten beskrivs hur 
kommunernas verksamheter har påverkats av och hanterat pandemin så här långt. 
Identifierade framgångsfaktorer och förslag på fördjupningsområden presenteras.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunekolog Elin van 
Dooren, 2020-11-03. 
Utvärdering Covid-19 - Trosa kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna 
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§ 116 Dnr KS 2020/167 
 

Teknik- och servicenämndens beslut om fortsatt utredning 
avseende alternativ för reningsverk, avloppsrening 

Beslut 
Med godkännande lägger kommunstyrelsen informationen till handlingarna.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Teknik- och servicenämnden beslutade 2020-10-22 § 57 om att tekniska enheten 
ska genomföra en fortsatt utredning avseende alternativen eget avloppsreningsverk 
respektive överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB. Samtidigt beslutades 
det att nämndens ordförande fick i uppdrag att informera kommunstyrelsen om 
beslutet och fortsatt process. Vid dagens sammanträde fick styrelsen denna 
information, § 108.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02.  
Teknik- och servicenämnden 2020-10-22 § 57. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 117 Dnr KS 2020/177 
 

Resultat från medarbetarenkäten 2020 – Hållbart 
Medarbetar Engagemang (HME) 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har för 8:e gången genomfört Sveriges kommuner och Regioners (SKR) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 86 poäng 
för Trosa kommun, vilket är en ökning med 1 poäng jämfört med föregående års 
mätning. Det kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de drygt 100 
kommunerna som har rapporterat in till SKR för 2019 och 2020.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och personalchef 
Torbjörn Unnebäck, 2020-11-02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 118 Dnr KS 2020/168 
 

Förlängning av samarbete i Stockholm Business Alliance 

Beslut 
Kommunstyrelsen medger kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff och 
kommunchef Johan Sandlund att teckna avtal avseende fortsatt Näringslivspolitiskt 
samarbete i Stockholmsregionen för perioden 2021-2025. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Våren 2006 ansökte Trosa kommun och beviljades medlemskap i Stockholm 
Business Alliance (SBA) för första gången. I juni 2010 tecknades ett nytt avtal 
avseende perioden 2011-2015 och under 2015 ett avtal gällande perioden 2016-
2020. 
 
Kostnaden för medlemskapet har uppgått till 4 kr/invånare och år, dvs drygt 50 000 
kr per år under perioden 2016-2020. Stockholms stad bidrar med ett fast belopp på 
7,5 miljoner årligen. Samarbetet inom SBA omfattar nu 55 kommuner. 
Medlemskapet har för Trosa kommuns del finansierats under kommungemensamma 
avgifter på kommunkontoret och det nya avtalet innebär därvid lag ingen 
förändring, annat än att avgiften stiger något i takt med befolkningsutvecklingen. 
 
För Trosa kommun har medlemskapet i Stockholm varit en markering av Trosa 
kommuns självklara integrering i Stockholmsregionen arbetsmarknads- och 
näringslivsregion. Samarbetet tydliggör också vikten av att kommungränser inte får 
vara ett hinder vid företagsetableringar och har för deltagande kommuner visat 
fördelen med framgångar inom regionen snarare än enbart i den egna kommunen. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och näringslivschef 
Jonas Ivervall, 2020-10-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Stockholm Business Alliance 
Näringslivschef  
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§ 119 Dnr KS 2020/159 
 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen.  
2. Revideringar gällande handlingstyper samt bevara/gallra ska beslutas av 

kommunstyrelsen. Förvaltningen kan revidera planen i övriga delar.  
3. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare dokumenthanteringsplaner. 

 
___________ 
 
 
Ärendet 
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 
är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan (även 
kallad dokumenthanteringsplan). Genom att upprätta en 
informationshanteringsplan får man kontroll och överblick över en myndighets 
allmänna handlingar, såväl analoga som digitala. I informationshanteringsplanen 
beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de ska hanteras. I planen 
dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Beslut om gallring är 
en förutsättning för att få gallra (förstöra) allmänna handlingar. 
Informationshanteringsplanen utgör på så sätt grunden för allt arbete med 
informationshantering och är ett stöd både för den egna organisationen som enkelt 
behöver veta hur den hanterar och hittar information men även för utomstående 
som vill ta del av information. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-/bolagssekreterare 
Emma Svedin 2020-10-08. 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Författningssamlingen  
Sydarkivera   
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§ 120 Dnr KS 2020/169 
 

Exploateringsavtal för Överåda 2:2 och 3:1 i Trosa  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med ägarna till 
Överåda 2:2 och Överåda 3:1 avseende exploatering av del av Överåda 2:2 och 3:1  
i Trosa.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalen och i övrigt genomföra avtalen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret tagit fram förslag till ny detaljplan för området. 
 
Planförslaget omfattar befintlig bebyggelse vid Anderviken och möjliggör förtätning 
med ytterligare 8 villatomter. 
 
Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalen innebär 
bland annat att exploatören ombesörjer och bekostar nybyggnation av vägar i 
området med enskilt huvudmannaskap. 
Dessutom ombesörjer och bekostar exploatören ny VA-ledning från 
exploateringsområdet fram till kommunens allmänna VA-ledningar vid 
Aspbacksvägen vid Åda fritidsområde.  
 
Exploateringsavtalet innebär också att exploatören till Trosa kommun erlägger 
exploateringsersättning om 50.000:- för varje nybildad villatomt i enlighet med KF 
beslut 2020-03-11 § 8, avseende uttag av exploateringsersättning för 
Stensundsvägen.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2020-10-22. 
Exploateringsavtal för Överåda 2:2 och 3:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef 
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§ 121 Dnr KS 2020/170 
 

Revidering av budget 2021 för Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsen gör följande tillägg och ändringar, i taxan för prövning och tillsyn 
utifrån miljöbalken och strålskyddslagen, gällande lagrumshänvisningar till 
avfallsförordningen i taxebilaga 1, sida 5: 

• Stycket under Anmälan ska ha följande lydelse  … enligt 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 

• Punkten under Anmälan ska ha följande lydelse: Handläggning av anmälan 
enligt kommunens renhållningsföreskrifter, 9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen   

• Under rubriken Prövning – handläggning av ansökan om dispens från 
kommunala renhållningsföreskrifter, 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Reviderat förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-23 antas. 
2. Skattenettot 2021-2023 revideras enligt SKR:s skatteprognos oktober 2020. 

Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning 
öronmärks till budget 2021 med 14 294 tkr. 

3. Investeringsbudgeten för 2021-2023 fastställs och ersätter 
investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.  

4. Central buffert tillförs 5 000 tkr.  
5. Humanistiska nämnden tillförs 5 000 tkr, varav 2 000 tkr för ökning 

elevpeng F-9 och 3 000 tkr till resurscentrum.  
6. Kommunstyrelsen tillförs 1 100 tkr, ökat friskvårdsbidrag 600 tkr, 300 tkr till 

överförmyndarverksamheten och 200 tkr till växelnämnden. 
7. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola. 
8. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende. 
9. Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för 2021. 
10. Kommunens personalomkostnadspåslag (PO) fastställs till 44,5 %. 
11. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 

partistöd för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forts. 

Parti Antal 
mandat Grundstöd 

Mandatstöd 
(inkl. 
utbildningsstöd) 

Totalt 
partistöd 

Moderaterna 14 20 000 280 000 300 000 
Centerpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Liberalerna 2 20 000 40 000 60 000 
Kristdemokraterna 1 20 000 20 000 40 000 
Socialdemokraterna 8 20 000 160 000 180 000 
Vänsterpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Miljöpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Sverigedemokraterna 4 20 000 80 000 100 000 
Totalt 35 160 000 700 000 860 000 
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Forts. § 121 
 
 

12. Revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. Taxan gäller från och med 2021-
01-01. 

13. Revidering av Vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 2021-01-
01. 

14. Revidering av taxa för mät- och kartverksamheten, höjning med 3 % och B-
beloppet för taxa avseende planering, byggande och strandskydd fastställs 
till 52. Taxan gäller från och med 2021-01-01. 

15. Miljönämnden har reviderat taxan för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken 
och strålskyddslagen. Taxan gäller från och med 2021-01-01. 

 
___________ 
 
Maria Arman (MP), Tommy Fogelberg (V) och Bertil Malmberg (SD) deltar inte i 
beslutet. 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2021 års budget i juni 2020. Inför reviderad budget 
har en ny befolkningsprognos tagits fram med anledning av att Trosas invånarantal 
ökat kraftigt, per sista augusti var 14 142 invånare folkbokförda i kommunen.  
Budgeten i juni beräknades på att 13 984 invånare skulle vara folkbokförda i 
kommunen 1 november 2020 och betala skatt till kommunen 2021. Med den 
uppdaterade befolkningsprognosen förväntas istället 14 192 invånare vara 
folkbokförda per 1 november 2020. Skattenettot för 2021-2023 har reviderats 
enligt SKR:s skatteprognos från oktober med de nya befolkningsantagandet. 
 
Personalomkostnadspåslaget höjs från 40,5% till 44,5%. Andelen anställda som har 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har ökat de senaste åren, vilket innebär att 
fler anställda har rätt till en förmånsbestämd pension. För att täcka de högre 
kostnaderna behöver personalomkostnadspåslaget höjas med 4 %. 
 
Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och 
beslutade rationaliseringar. Nämnderna har kompenserats för höjningen av 
personalomkostnadspåslaget.  
 
Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av 
kapitaltjänstkostnader.  
 
Central buffert tillförs 5 000 tkr. 
 
Humanistiska nämnden har tillförts 5 000 tkr, varav 2 000 tkr för ökning elevpeng 
F-9 och 3 000 tkr till resurscentrum.  
 
Forts. 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Forts. § 121 
 
 
Kommunstyrelsen tillförs 1 100 tkr, varav 300 tkr till överförmyndarverksamheten 
och 200 tkr för Trosas andel av kostnad för en systemansvarig för växelnämnden, 
samt 600 tkr för ökat friskvårdsbidrag. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Magnus Johansson (S): Bifall till socialdemokraternas förslag till budget. 
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg och ändringar gällande lagrumshänvisningar till avfallsförordningen i 
taxebilaga 1, sida 5: 

• Stycket under Anmälan ska ha följande lydelse  … enligt 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 

• Punkten under Anmälan ska ha följande lydelse: Handläggning av anmälan 
enligt kommunens renhållningsföreskrifter, 9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen   

• Under rubriken Prövning – handläggning av ansökan om dispens från 
kommunala renhållningsföreskrifter, 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen 

  
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Arne Karlssons (KD) förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk 2020-10-20. 
Budget 2021 med flerårsplan 2022-23. 
Teknik- och servicenämnden 2020-10-22, § 58 och § 59. 
Miljönämnden 2020-09-28. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28, § 42. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
Miljönämnden  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 122 Dnr KS 2020/173 
 

Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun för 
perioden 2021-2023  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 
för perioden 2021-2023. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Sörmlandskustens Räddningstjänst har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret 
arbetat fram ett förslag till handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 
för perioden 2021-2023. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Materialet som i första hand bör ses som en revidering av befintligt program har 
varit föremål för formellt samråd under hösten 2020. Samhällsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att handlingsprogrammet kan antas och fungera som en tydlig 
vägledning för hur kommunen ska arbeta med trygghets-, säkerhets och 
räddningstjänstfrågor under den kommande treårsperioden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20, § 76. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-06. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2020-09-24. 
Förslag till Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för perioden 
2021-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 123 Dnr KS 2020/171 
 

Antagande – Detaljplan Gistgården 9 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar tillägg till detaljplan för Gistgården 9, Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
På Gistgården 9 låg tidigare restaurang Fyren men sedan en brand för några år 
sedan har fastigheten stått obebyggd. Fyren var öppen under sommarhalvåret och 
var en populär restaurang i hamnen. Efter branden har flera tillfälliga lösningar 
presenterats vilka inte godkänts av kommunen men nu har fastighetsägaren 
återkommit med ett mer genomarbetat förslag. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning  
Gistgården 9 ligger centralt i hamnområdet som är högt prioriterat för 
besöksnäringen. När restaurang Fyren var i drift var den mycket populär och 
välbesökt. I Trosa stad finns ett behov av fler övernattningsmöjligheter och hamnen 
har nämnts som en lämplig lokalisering för detta. Fastighetsägarens förslag innebär 
en återuppbyggnad av restaurangen men också en utveckling av en mindre 
hotellverksamhet. Detta ryms inte inom ramen för gällande detaljplan men vore 
lämpligt för platsen. Ett reviderat förslag till tillägg har varit ute på granskning och 
ett slutligt förslag föreslås antas. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20, § 79. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-06.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-09-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 124 Dnr KS 2020/172 
 

Antagande – detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken, Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 
Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet. 
___________ 
 
Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan. 
___________ 
 
Ärendet 
Ovanför Anderviken finns ett flertal bostäder sedan lång tid tillbaka. Området är 
planlagt sedan tidigare, P88-6, med viss justering av byggrätter i P02-7. Önskemål 
har framkommit om att anpassa byggrätterna ytterligare och i samband med det se 
över möjligheten att förtäta området något. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Området är sedan tidigare bebyggt. Vägar finns anlagda inom området och tillfarten 
sker via grusad väg som ansluter till Stensundsvägen. Fastigheterna har idag 
enskilda avloppsanläggningar men genom en förtätning öppnas möjligheten att 
ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet som är utbyggt till 
Åda backar. Genom att planen avser möjliggöra en förtätning av befintlig 
bebyggelse finns stöd i kommunens översiktsplan vilken för ett generellt 
resonemang om att detta är möjligt. Efter samrådet gjordes vissa revideringar och 
detta förslag har nu varit ute på granskning. Utifrån inkomna synpunkter har 
slutliga revideringar gjorts och planen föreslås nu godkännas och slutligen antas. 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  
Socialdemokraterna motsätter sig byggnation av det lila markerade området på 
sidan 5 i planbeskrivningen. Det finns inte stöd i översiktsplanen för detta område 
och det är olyckligt att använda en karta som beskriver detta område som möjligt 
boendeområde på lång sikt. 
 
 
 
Forts. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 124 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-22, § 66. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-08.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-05-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 125 Dnr KS 2020/165 
 

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade riktlinjer för Trosa kommuns  
miljöledningssystem. 
 
___________ 
 
Ärendet 
År 2002 antogs riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem med syftet att  
alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att minska negativ  
miljöpåverkan och om möjligt bidra med positiv miljöpåverkan.  
Riktlinjerna har nu reviderats i grunden för att skapa ett system som är mer  
lättarbetat och förankrat i verksamheterna, samtidigt som större fokus läggs på  
kontinuerlig uppföljning för att visa hur respektive verksamhet arbetar med  
miljöfrågorna på ett strukturerat sätt. Miljöledningssystemet omfattar den  
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men inom ramen för  
miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp.  
Miljöledningssystemet omfattar Trosa kommun och dess helägda bolag.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Tommy Fogelberg (V): Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande ändringar/tillägg på:  

• Sida 2, stycke 3, sista meningen: Lägg till .... och andra ekosystemtjänster.  
• Sida 4, Redovisningens innehåll. Punkt 3. Stryk parentesen.  
• Sida 4, Miljöutbildning. Lägg till följande före sista meningen. Utbildningen 

erbjuds även alla politiker  
Bertil Malmberg (SD): Återremiss.  
Daniel Portnoff (M): Ärendet ska avgöras idag samt bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.  
 
 
Beslutsordning  
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot förslaget om att 
ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordförande Tommy Fogelbergs förslag mot Daniel Portnoffs förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 
 
 
Forts. 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 28(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 125 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2020-10-28, § 38. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2020-10-22.  
Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 29(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 126 Dnr KS 2020/164 
 

Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern.  
2. Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern ersätter tidigare arkivreglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2001-02-07, § 10. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med 
ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Samverkan 
resulterade i att Trosa kommun under hösten 2018 ansökte om medlemskap i 
kommunalförbundet Sydarkivera genom att en avsiktsförklaring antogs av 
kommunen. Kommunfullmäktige antog 2020-04-29 (KS 2020/63) Sydarkiveras 
förbundsordning och tog därmed det sista steget i anslutningsprocessen till att bli 
fullvärdig medlem i förbundet från den 1 januari 2021.  
 
Ett medlemskap i Sydarkivera innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt 
slutarkiv och kompetensen hos en organisation som specialiserat sig på 
informationshantering och långsiktigt digitalt bevarande. För att ha möjlighet att 
leverera information till Sydarkiveras digitala slutarkiv behöver kommunens 
arkivreglemente revideras. I förslag till nytt arkivreglemente framgår det att 
ansvaret för arkivet är delat mellan den lokala och den gemensamma 
arkivmyndigheten. Den lokala arkivmyndigheten för Trosa kommunkoncern är 
kommunstyrelsen och den gemensamma arkivmyndigheten är Sydarkivera. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-/bolagssekreterare 
Emma Svedin, 2020-11-15. 
Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 30(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 127 Dnr KS 2020/124 
 

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Uppdrag 2 och 4 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 2020-11-02. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-10-26. 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2020-10-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 31(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 128 Dnr KS 2020/19 
 

Svar på motion – Offentligt dricksvatten           

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun, genom teknik- och servicenämnden, arbetar med att utveckla och 
förädla våra offentliga rum för medborgare och besökare i Trosa. En del i det 
arbetet har varit att inrätta fler offentlige toaletter med generösa öppettider. På 
samtliga offentliga toaletter finns det vattenkranar med dricksvatten och därmed är 
det möjligt att fylla på medhavd vattenflaska där. 
 
Att installera särskilda kranar med endast ändamålet att tillhandahålla dricksvatten 
är inte en prioriterad investering då offentligt dricksvatten redan tillhandahålls på 
annat sätt inom kommunen.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2019-11-26 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:  

• En kran installeras i anslutning till Trosa och Vagnhärads torg.  
• Kranar planeras in vid ombyggnation och nybyggnation på strategiska 

ställen.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg: Bifall till motionen.  
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens ordförandes beslutsförslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
 
Forts. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 32(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 128 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-10-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02.  
Teknik- och servicenämnden 2020-10-22 § 60. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2020-10-14. 
Motion om avgiftsfri busstrafik 2019-11-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 33(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 129 Dnr KS 2020/21 
 

Svar på motion – Strategi för digitalisering           

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommuns digitaliseringsstrategi togs fram för att få ett samlat grepp kring 
dels pågående projekt, dels för att säkerställa att den fortsatta digitaliseringen sker 
på ett strukturerat sätt så att rättssäkerhet, informationssäkerhet och Trosa 
kommuns IT-policy upprätthålls. Fokus ska ständigt vara att förbättra för 
kommuninvånarna, dels genom enklare och utökade tjänster, dels för att 
kostnadseffektivisera verksamheterna för att använda varje skattekrona på bästa 
sätt. 
 
Trofi arbetar med att bygga ut infrastruktur för bredband i Trosa kommun och har 
idag säkerställt tillgång till bredband via fiber till över 90 % av hushållen i 
kommunen. Ett ovärderligt arbete inte minst nu i pandemitider när många arbetar 
hemifrån och deltar i möten via länk som kräver bandbredd. Trofi fortsätter 
lämpligen sitt arbete med att skapa förutsättningar för digitalisering medan den 
kommunala organisationen tar tillvara på förutsättningarna. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V) och Magnus Johansson (S) har 2019-10-23 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsen för yttrande. I motionen föreslås följande: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen  
att uppdra åt IT-enheten och Trosa Fibernät AB att vara samordnande och 
ledande kraft i digitaliseringsarbetet i Trosa kommun, samt  
att i det fall behov föreligger, kommunfullmäktige beslutar att göra 
nödvändiga tillägg i ägardirektiv avseende bolagets uppdrag, så uppdraget 
ryms däri.  

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag. 
 
Forts. 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 34(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 129 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-10-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02.  
Tjänsteskrivelse kommunikationschef Richard Kihlgren och IT-chef Tommy Biserud, 
2020-10-20. 
Motion om strategi för digitalisering, 2019-10-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 35(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 130 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 
2020/3 

2.1 Tf. kommunchef  
29-30 oktober 2020 

2020-10-23 KS ordförande 

 
  
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från registrator Linda Näslund 2020-10-28.  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 36(36) 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 131  Dnr KS 2020/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2020-10-21, § 77. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa 
kommun 2020. 
– Protokollsutdrag 2020-10-21, § 78. Personalåtgärd covid-19 – Utbetalning av 
bonus till samtliga anställda i Trosa kommun. 
– Protokollsutdrag 2020-10-21, § 81. Återremittering av energi- och klimatplanen. 
– Protokollsutdrag 2020-10-21, § 87. Sammanträdesplan 2021. 
 
Trobo 
– Protokoll från sammanträde 2020-09-28. 
 
Trofi 
– Protokoll från sammanträde 2020-10-05. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg. 
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