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§ 5  
 

Aktuellt med anledning av covid-19 

Kommunchef Johan Sandlund, vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, skolchef Mats 
Larsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar kommunstyrelsen om 
läget och åtgärder som vidtagits och som planeras kopplat till smittspridningen av 
covid-19.  
 
___________ 
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§ 6  
 

Information om Ostlänken 

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunstyrelsen en uppdatering 
kring arbetet med Ostlänken.   
 
___________ 
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§ 7  
 

Återrapportering kring regionala frågor 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) återrapporterar kring aktuella 
regionala frågor.   
 
___________ 
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§ 8 KS 2021/22 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2022-2024  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma planeringsförutsättningar 
2022-2024.  
 
___________ 
 
Ärendet 
De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de 
kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, 
lokalförsörjningsplan och resursfördelning. 
 
De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräkning 
av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: GPF:en ska revideras innan oktober månads utgång, varje år. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt avslag 
till Magnus Johanssons tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15.  
Tjänsteskrivelse med bilaga från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2021-02-06. 
 
Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar följande yttrande : 
Socialdemokraterna värnar om Trosa kommuns ekonomiska styrmodell. Därför 
tycker vi det är viktigt att de underlag som ligger tillgrund för de 
anslagsfinansierade budgetposterna skall hanteras lika respektfullt som de 
budgetposter som justeras utefter de demografiska förutsättningarna.  
Socialdemokraterna vill att den kommunala organisationen arbetar fram flera 
scenarier om hur befolkningsutvecklingen kommer att utvecklas i Trosa kommun. 
Anledningen varför vi vill detta är att de prognoser som gjorts av 
befolkningsutvecklingen i samband med GPF:en, de senaste 5 åren, har varit allt 
för långt från det verkliga utfallet av befolkningsutvecklingen.  
 
Forts. 
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Forts. § 8 
 
 
För att skapa en bättre planering vill vi att fler scenarios av befolkningsutveckling 
arbetas fram och att även lokalstyrgruppen också gör en planering utefter de olika 
scenarierna.  
Trosa kommuns befolkning växer och då krävs det investeringar i kommunen. Det 
är viktigt att erforderliga lokaler/anläggningar finns till den kommunala 
verksamheten.  
Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska planera bättre långsiktigt. Därför vill 
vi att fler scenarios arbetas fram av befolkningsutvecklingen och behov av 
lokaler/anläggningar. Vi vill också att GPF:en revideras innan oktober månads 
utgång. Då kan denna ligga tillgrund för den reviderade budgeten som beslutas 
under november-december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnderna   
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§ 9 Dnr KS 2021/23 
 

Markanvisningsavtal med Hemköp inom Lånesta 4:14 m.fl. i 
Vagnhärad   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal med Vagnhärads 
matmarknad AB (Hemköp) avseende ny etablering inom fastigheten Lånesta 4:14 
m.fl. vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad.  
 
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
markanvisningsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Hemköp i Vagnhärad erbjuds genom markanvisningsavtalet möjlighet att förvärva 
mark för ny etablering av matvarubutik vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad inom 
fastigheten Lånesta 4:14 m.fl. 
Avtalet förutsätter att ny detaljplan för ändamålet kan tas fram.  
 
Markpriset är enligt avtalet satt till 500 kr/m2  tomtyta. 
 
Markanvisningsavtalet innebär att Vagnhärads matmarknad AB (Hemköp) erbjuds 
att förvärva en tomtyta om ca 19 000 m2 inom fastigheten Lånesta 4:14 m.fl. för 
uppförande av ny matvarubutik. Avtalet innehåller också option att förvärva 
intilliggande mark för kompletterande verksamhet såsom drivmedelsstation, biltvätt 
eller liknande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2021-02-04. 
Markanvisningsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef  
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§ 10 Dnr KS 2021/20 
 

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 
Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2020 
genom verksamhetsbesök, enkäter och stickprov. 
 
2020 har varit ett speciellt år för alla kommunens verksamheter på grund av Covid- 
19. Fler anställda har jobbat hemifrån och många möten har skötts digitalt. Det har 
ställt stora krav på organisationen, inte bara genom att lösa det så att tekniken 
fungerar utan också för att bibehålla en god säkerhet för informationstillgångar 
däribland personuppgifter.  
 
Dataskyddsombuden bedömer att organisationen som helhet 
uppfyller lagkraven enligt dataskyddsförordningen men att alla förvaltningar inte 
har kommit lika långt i att implementera ett systematiskt och effektivt 
dataskyddsarbete. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15.  
Tjänsteskrivelse från dataskyddsombuden Nadja Furuberget Skog och Martin 
Snygg, 2021-02-09. 
Rapport, Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Dataskyddsombud 
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§ 11 Dnr KS 2020/193 
 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av tillämpning 
av offentlighetsprincipen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunkontorets yttrande över revisionsrapporten.  
 
___________ 
 
Ärendet 
PwC har på uppdrag av Trosa kommuns revisorer genomfört en granskning av 
tillämpning av offentlighetsprincipen.  
 
Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas följande 
rekommendationer: 

• Att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att det 
upprättas arkivbeskrivningar enligt 6 § 2 p AL (Arkivlagen) 

• Att kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnder säkerställer att 
systematiska och dokumenterade uppföljningar och kontroller av registrering 
och diarieföring av allmänna handlingar genomförs för intern kontroll.  

• Att kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag som arkivmyndighet vad gäller 
tillsynsansvar enligt 7 § AL.  

 
Kommunkontorets yttrande redogör för genomförda samt planerade åtgärder 
kopplat till revisionens rekommendationer.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2021-02-09.  
Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisionen 
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§ 12 Dnr KS 2018/182 
 

Översiktsplan för Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Reservation 
Bertil Malmberg (SD) reserverar sig mot beslutet av skäl som framgår av bilagda 
kommentarer.  
___________ 
 
Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 1.  
Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 2. 
Sverigedemokraterna lämnar skriftliga kommentarer, se bilaga 3. 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommuns arbete med en ny översiktsplan har pågått sedan december 2018. 
Under vintern 2019/2020 samråddes planförslaget och under sommaren 2020 har 
ett reviderat förslag skickats ut på granskning. 
 
Utifrån inkomna synpunkter och planutskottets beredning har ett slutligt förslag till 
ny översiktsplan tagits fram.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Att de förslag som socialdemokraterna har lämnat vid både 
samrådet och granskningen av översiktsplan för Trosa kommun 2020 ska arbetas in 
i planen samt att i övrigt godkänna översiktsplanen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Bertil Malmberg (SD): Återremiss av skäl som framgår av bilagda kommentarer. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, avslag till 
Magnus Johanssons förslag samt att ärendet ska avgöras idag. 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot förslaget om att 
ärendet ska avgöras idag mot varandra. Ordförande finner att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Socialdemokraternas förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 
 
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Planutskottet 2020-12-03, § 17. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda 
Axelsson 2020-11-19 
Förslag till antagandehandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 Dnr KS 2021/24 
 

Borgensram och borgensavgift 2021   

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2021-02-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige    
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§ 14 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. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-10-21, § 81 till 
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss med motiveringen att Gitte Jutvik 
Guterstams (V) förslag på ändringar ska inarbetas i planen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) och ekoutskottets ordförande 
Stefan Björnmalm (C) konstaterar i skrivelse daterad 2020-12-07 att ingen ny 
information har inkommit som föranleder att föreslagna ändringar ska inarbetas i 
uppföljningen. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Gitte Jutvik Guterstams (V) förslag på ändringar 
inlämnat 2020-09-16 samt att det ska vara årlig revidering och konkret mätbart. 
Maria Arman (MP): Bifall till Tommy Fogelbergs förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till Tommy Fogelbergs förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 
Forts. 
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Forts. § 14 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) och ekoutskottets 
ordförande Stefan Björnmalm (C), 2020-12-07. 
Kommunfullmäktige 2020-10-21, § 81. 
Kommunstyrelsen 2020-10-07, § 96.  
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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§ 15 Dnr KS 2021/25 
 

Revidering av avgifter Trosa Turistcenter  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter för Trosa turistcenter.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Turistcentret behöver lägga till avgifter i styrdokumentet Avgifter Trosa turistcenter, 
antagen av kommunfullmäktige 2019-11-26. Nya annonseringsmöjligheter behöver 
läggas till. Covid-19 har lett fram till att färre annonserar och 
annonseringsalternativen behöver därför skruvas om och göras mer attraktiva. De 
föreslagna förändringarna är gulmarkerade. 
 
De förändringar som föreslås är baserade på att täcka de kostnader som 
turistcentret har för att producera dem. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Tjänsteskrivelse från turistchef Malin Karlsson, 2021-01-26. 
Förslag till reviderade avgifter Trosa turistcenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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§ 16 Dnr KS 2021/26 
 

Revidering av Reglemente för flaggning i Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för flaggning i Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Att hissa flaggan är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet och 
deltagande vid högtidsdagar och andra speciella tillfällen. Den svenska flaggan har 
för många ett stort symboliskt värde vilket också tydliggörs i och med att 
regeringen fattat beslut om allmänna flaggdagar.  
 
Kommunfullmäktige i Trosa kommun antog 2017-06-14 § 54 Reglemente för 
flaggning i Trosa kommun (Dnr KS 2017/9) i syfte att tydliggöra vid vilka tillfällen 
och med vilken flagga kommunen flaggar. Reglementet informerar även bland annat 
om vilka flaggstänger som används, placering av flaggor och vilken enhet inom 
kommunen som är ansvarig för att flaggning sker. Till gällande reglemente görs nu 
ett tillägg att även flaggstången utanför Skärborgarnas Hus ska vara en officiell 
flaggstång. Flaggning på de officiella stängerna i Trosa utförs av Trosa Scoutkår 
enligt avtal och för stängerna i Vagnhärad och Västerljung svarar Fastighetsservice.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och administrativ samordnare 
Gunilla Persson, 2021-01-12. 
Förslag till revidering av Reglemente för flaggning i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 17 Dnr KS 2020/183 
 

Ändring av aktieägaravtal Nyköping-Östgötalänken AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktig godkänner ändring av aktieägaravtalet (tilläggsavtal 1) 
avseende Nyköping-Östgötalänken AB 
 
___________ 
 
Ärendet 
Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) har under 2020 i styrelsen och i dialog med 
företrädare för ägarna diskuterat framtida samarbetsformer kring 
Ostlänkenprojektet. Det har i dessa diskussioner framkommit ett behov av fortsatt 
samarbete och erfarenhetsutbyte kring projektet. Bedömningen är att bolaget 
fungerat väl som mötesplats för dessa diskussioner. Därför föreslås att bolagets 
aktieägaravtal förlängs fram till bolagsstämman 2024. 
 
Enligt nuvarande aktieägaravtal åtar sig parterna att besluta om att NÖAB ska träda 
i likvidation på årsstämman år 2021. För att kunna genomföra förlängning av 
likvidationstidpunkten fram till årsstämman 2024 måste ändring av aktieägaravtalet 
ske innan årsstämman år 2021. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-02-10. 
Följebrev med beslutsunderlag från Nyköping-Östgötalänken AB, 2020-10-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr KS 2021/1 
 

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 
2020/4 

2.3 Tf. vård- och omsorgschef  
4-11 januari 2021 

2020-12-16 Kommunchef 

KS 
2020/3 

2.1 Tf. kommunchef  
23 december 2020 –  
11 januari 2021 

2020-12-17 KS ordförande 

KS 
2020/194 

1:31 Anmälan 
personuppgiftsincident till 
IMY 

2020-12-28 Kommunchef 

KS 
2021/9 

1:31 Anmälan 
personuppgiftsincident till 
IMY 

2021-02-05 Kommunchef 

 
  
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från registrator Linda Näslund 2021-02-24.  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 19  Dnr KS 2021/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2020-11-25, § 104. Revidering av budget 2021 för Trosa 
kommun. 
– Protokollsutdrag 2020-11-25, § 109. Arkivreglemente för Trosa kommunkoncern.  
 
Trobo 
– Protokoll från sammanträde 2020-11-30. 
 
Trofi 
– Protokoll från sammanträde 2020-12-07 och 2021-02-08. 
 
Trafikrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2020-12-09 och 2021-02-17. 
 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) 
– Beslut 2021-02-01. Integritetsskyddsmyndigheten avslutar ärende som rör 
anmälan av personuppgiftsincident. (KS 2020/194) 
– Beslut 2021-02-09. Integritetsskyddsmyndigheten avslutar ärende som rör 
anmälan av personuppgiftsincident. (KS 2021/9) 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-02-24. 
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Ärende 8  

Socialdemokraterna föreslår att följande arbetas in i Översiktsplan 
2020 för Trosa kommun. 

Byggnation i Trosa Kommun 
Socialdemokraterna vill se en strategi för att bygga mer sammanhållet i de tätorter som idag finns. 
Att det ska finnas en tydligare inriktning för ett område som helhet, där hänsyn tas till gestaltning 
och användning av området och dess omgivning, miljöpåverkan, trafikflöden och framtida behov. 
Bebyggelse ska ske kring noder och stråk, så att det inte skapas satelliter av bostäder långt från 
kollektivtrafik och handel med ökat bilberoende som följd. Vi anser att förtätning och tillväxt inifrån 
och ut är att föredra, inte minst ur ett miljö- och klimatperspektiv. 

Vi anser att de områden i anslutning till våra tätorters infarter som föreslås bli verksamhetsmark, ska 
ha tydligt uttalade krav på utformning. Infarterna är det första våra besökare, och för alla del 
invånare, ser av våra tätorter. Bebyggelsen där ska inte minst därför vara behaglig att se på, men 
också funktionell för att kunna hantera t ex ökad förekomst av tung trafik.  

Vi vill inte se fortsatt blandning av bebyggelse av industrier/verksamheter och bostäder så som det 
idag blivit kring Industrigatan i Trosa. Vi tycker därför att som förslagen i ÖP2020 ser ut, där 
verksamhetsmark planeras främst i utkanten av våra tätorter och nära anslutande infrastruktur, är 
god planering.  

Vi tycker att begreppet ”industrimark” ska användas där vi ser att det är lämpligt med tyngre 
”verksamheter”. Vi tycker att det helt saknas en planering för etablering av 
industriverksamhet/större verksamheter i Trosa kommun. Detta behöver läggas till i 
översiktsiktsplanen. 

Vi vill också värna om de grönområden som omger framförallt Trosa tätort där det de senaste åren 
skett nybyggnation i hög takt. Skog och natur är av högt värde för oss människor och behovet av 
bullerfria zoner ökar i takt med samhällets omställning till att bli mer urbant. Det är därför glädjande 
att i förslaget till ÖP2020 se en strategi för hur våra grönområden ska utvecklas och bevaras.  

Vi skulle vilja se att ÖP2020 tydligare minskar exploateringstrycket i Trosa och istället fokuserar mer 
på utveckling av Vagnhärad. Med Ostlänken kommer Vagnhärads ställning som attraktiv bostadsort 
stärkas för många som pendlar både norr- och söderöver. 

Ny avfart/påfart från motorvägen i nordvästlig riktning (mot Fredriksdal) 
Socialdemokraterna föreslår att kommunen skall framhålla vikten av att planera för att bygga en 
avfart/påfart från motorvägen i nordvästlig riktning i samband med byggnationen av Ostlänken. 
Läggs inte detta in i planeringen av Ostlänken, finns det risk för att detta kommer att bli mycket svårt 
i framtiden. Motiveringen till detta är att vi ser möjligheten att etablera ett nytt område för industri 
på den nordvästliga sidan av Ostlänken och motorvägen. Marken där kommer vara bullerstörd, 
varför det kommer att vara ett lämpligt område att etablera denna typ av verksamheter. 
Precis som det är beskrivet i ÖP 2020 för område 14: “Resecentrum- E4”, ser vi stor potential för ett 
sådant områdes möjliga utveckling. På detta sätt skulle också trafikbelastningen på väg 218 kunna 
minska.   
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Elkraftöverföring 
Socialdemokraterna tycker att det inte tillräckligt tydligt planeras för elkraftsöverföring i ÖP2020. 
Socialdemokraterna tycker att det skall planeras för elkraftsöverföring i ÖP 2020 för att så tidigt som 
möjligt säkerställa strömförsörjning till nya verksamheter och bostäder. Detta ser vi blir ett hinder för 
utveckling i många andra kommuner runt om i landet. 

Solcellspark 
Vi skulle vilja se att lämpliga platser för att bygga solcellsparker i kommunen tas med i ÖP2020. Detta 
kan t ex ske i bullerstörda miljöer och uppförandet av solceller kan göras så att det blir 
bullerdämpande. 

Trosa tätort 
Övergripande vill vi socialdemokrater att det planeras för en lägre exploateringstakt i Trosa, och 
istället en tydligare satsning på Vagnhärad. Särskilt ställer vi oss skeptiska till de föreslagna områden 
för bostadsbebyggelse vid Åda, Västra Trosa och Ekebonäs. Inte minst för de naturvärden som vi kan 
se i områdena, men också för att bättre hålla oss till strategin om att växa inifrån och ut. 

Område 1: Åda-området 
Vi vill värna strandskyddet samt åkermark, och därför minimera exploatering nordost om väg 787 
som äventyrar dessa. Området invid Anderviken är idag utbyggt i en mindre skala. Vi vill inte se 
utvidgning av detta, utan värnar hellre det naturliv och möjlighet till rekreation som många av vår 
kommuns invånare nyttjar. 

Område 7: Sjölundavägen 
Vi vill förtydliga att vårt ställningstagande är att denna bebyggelse endast kan tillåtas under 
förutsättning att strandlinjen förblir tillgänglig för Trosa kommuns invånare och besökare. 

Område 8: Världens ände 1 
Tomten där Trosas reningsverk idag ligger, anser vi borde pekas ut som lämplig plats för 
trygghetsboende/seniorboende. Marken ska höjas så att de klarar av riskerna för översvämning. 

Socialdemokraterna vill att denna bebyggs under förutsättning att strandlinjen förblir tillgänglig för 
Trosa kommuns invånare och besökare. Samt att Varvet och småbåtshamnen bevaras. 

Område 12: Västra Trosa 
Vi vill att halva detta område tas bort ifrån översiktsplanen, specifikt området mot Ytterstene och 
västerut. Med hänvisning till tidigare stycke om förtätning och tillväxt inifrån och ut. 

Område 13: Ekebonäs 
Hela detta område vill vi ta bort från översiktsplanen.  

Vi vill värna det öppna landskapet och prioritera att bygga våra samhällen tätare för minskad 
klimatpåverkan. 

Område 14: Trosa torg 
Detta område är ett strategiskt läge för Trosa Kommun och vi är positiva till en vidareutveckling. Det 
är dock av yttersta vikt att det arkitektoniska uttrycket och gestaltningen av detta område knyter an 
till Trosa stad för att bibehålla stadens karaktär så som det framgår i översiktsplanen. 
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Vagnhärads tätort 
Socialdemokraterna är överlag nöjda med planförslaget för Vagnhärad. Ortens identitet och styrkor 
beskrivs tydligt, men det vi skulle vilja se är alltså en tydligare prioritet att låta Vagnhärad växa hellre 
än Trosa. 

Område 14: Resecentrum - E4 
Detta område kan med fördel förlängas utmed den nya järnvägen fram till motorvägsavfarten. 

Område 15: Solberga verksamhetsområde 
Detta område kommer vara del av infarten till Vagnhärad och vår kommun, och precis som det 
beskrivs i texten i förslaget till ÖP2020 vill vi se en tilltalande utformning av detta område. Vi vill att 
det ska finnas bullerskydd och en grön struktur ut med väg 218.  
Industri och verksamhetsmarken kan flyttas till andra sidan motorvägen när/om en ny avfart byggs 
mot Fredriksdal.  

Nytt industriområde 
Socialdemokraterna vill att vi etablerar ett nytt industriområden nord/västliga sidan av motorvägen. 
Idag finns där en bergtäkt samt ett asfaltverk. I anslutning till dessa tunga industrier vill vi ytterligare 
utveckla industri-etableringar. Läget på detta område är optimalt vad gäller kommunikationer.  

Vårdcentral Vagnhärad 
Socialdemokraterna vill understryka att det på sikt ska etableras en vårdcentral i Vagnhärad. 
Kommunen kommer behöva arbeta aktivt med region Sörmland för att realisera en etablering, men 
vi anser det vara av stor vikt att Vagnhärad får bättre tillgång till primärvård. Socialdemokraterna vill 
att det i Översiktsplanen 2020 för Trosa kommun markeras på kartan var Trosa kommun vill att den 
framtida vårdcentralen bör etableras. 

Skola 
Vi skulle gärna vilja se en ansats gällande byggnation av ny förskola och skola i Vagnhärad. 

Västerljung 
Vi är nöjda med den föreslagna planen för Västerljung. Vi hoppas att med fortsatt utbyggnation av 
Västerljung kommer bättre underlag för kollektivtrafik att skapas. Men också bättre förutsättningar 
för t ex livsmedelsaffärer och service att etablera sig här.  

Sund/Lövsta 
Socialdemokraterna vill att Trosa kommun följer hur befolkningsstrukturen utvecklas  i Sund/Lövsta. 
Finns det förutsättningar för att etablera kommunal service så som förskola, skola och äldreomsorg i 
någon form vill vi att så görs. Värt att notera är att idag finns det fler invånare i Sund än i Västerljung. 
Detta faktum kommer sällan fram i planeringssammanhang. Socialdemokraterna vill att det förs en 
aktiv dialog med invånarna om vilken kommunal service som ska etableras i området. 

 

Att i övrigt godkänna översiktsplanen. 
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Kommunstyrelsen 2021-03-03 

Särskilt yttrande angående ärende nr 8 
Översiktsplan 2020 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har på flera sätt deltagit i arbetet med 
framtagande av föreliggande förslag till Översiktsplan 2020 för Trosa kommun. 
Vi har varit representerade i kommunstyrelsens planutskott, som haft att bereda 
ärendet. Vi har tillsammans och enskilt i våra partigrupper genomfört seminarier, 
haft öppna möten med ansvariga tjänstemän, haft interna partiöverläggningar 
mm. Vi har i särskilda skrivelser framfört våra synpunkter i Samrådsskedet samt 
under ärendets beredning. 
    Vi är i stort nöjda med processen under arbetets gång och har fått gehör för 
delar av våra synpunkter, i form av ändrade skrivningar, prioriteringar etc. 
Naturligtvis inte allt. Framtagande av en Översiktsplan är nämligen ett arbete 
präglat av kompromisser, ett givande och tagande, för att i akt och mening 
kunna fatta slutgiltigt beslut i så total enighet som möjligt.  

För Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Trosa finns det dock ett område där vi inte är 
beredda till kompromiss, och det gäller skrivningarna kring Infart Västra Trosa. 
Våra partiers inställning i den frågan är väl kända, och framförda i många olika 
sammanhang. I debatter, valrörelser, yttrande till Trafikverket, i särskilda 
yttranden i KF, i samråds- och granskningsförfarande vad gäller ÖP både 2015 och 
2020.  

Föreställningen att den nya infarten ska minska trafiken över Smäckbron och lösa 
trafiksituationen i centrala Trosa anser vi är felaktig, vilket också är väl belagt i ett 
flertal utredningar och undersökningar.  Analogt avvisar vi delar i ÖP – främst 
områdena 13 & 14 - av den stora utbyggnaden väster om Trosa. Ett tydligare 
avvisande av etablering av andra nya bilberoende bostadsområden på 
landsbygden bör också ingå i översiktsplanen.  
 
 
 



Bilaga 2 

För att säkra det för kommunens medborgare viktiga Hunga strövområde, 
understryker vi att den del kommunen äger snarast bör omvandlas till 
naturreservat. Allmänhetens möjligheter att utnyttja en naturkorridor mellan 
Trosa och Vagnhärad bör också säkerställas genom förhandlingar med berörda 
markägare. 
 
Vi anser också att en GC-väg utmed Stensundsvägen är att klart föredra framför 
dragning via Krymla. 
 
Till övrigt innehåll i Översiktsplan 2020 yrkar vi bifall.  

Trosa den 1 mars 2021  

 

Maria Arman    Tommy Fogelberg 
Miljöpartiet de Gröna    Vänsterpartiet 
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 Kommentarer till Översiktsplan 2020 
Länsstyrelsens redogörelse, som inarbetats i planen, lämnar en hel del övrigt att önska. Den 
allvarligaste invändningen är att det av skrivningen framgår att man utgår från påståenden 
grundade på icke validerade modeller, vars resultat spretar kraftigt inbördes och på intet sätt 
belagts i verkligheten och ser dessa som belagda fakta. 

 

Det är minst sagt vanskligt att grunda kommunens planer på så lösa och osäkra 
förutsättningar. 

Vi vill börja med att ta upp den inledande textmassan på sidorna 6 - 78. Där återfinns ett antal 
vaga, ogrundade eller rentav sakligt felaktiga påståenden.  

I planen nämns ordet klimat 63 ggr i olika konstellationer. 

Trosa kommun 2040 

På sidan 6 talas om Trosas ”långsiktiga klimatpåverkan” Vilken är denna och hur har den 
definierats? 

På samma sida talas om ”… byggts ut på ett klimatsäkert sätt …”. Är det bara en fras eller 
finns det en konkret definition? 

På samma sida sägs ”… påverkan på miljö och klimat.” Punkten bör sättas efter miljö, 

Vad är en översiktsplan? 
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På sida 9 talas om att ”begreppet klimatanpassning” bl.a. inrymmer ”förändrade 
havsvattennivåer,”. Detta föranleder en sakupplysning. Landhöjningen i vårt område är stabilt 
cirka 0,5 cm/år medan havsnivån f.n. ökar med 0,2 – 0,3 cm/år. Netto innebär detta en 
landhöjning relativt havsnivån. 

På sida 10 talas om ”en utveckling som minskar kommunens klimatpåverkan och stärker en 
långsiktigt hållbar utveckling.” Det är oklart vad som konkret avses med detta. 

På sida 11 talas om Agenda 2030 och där sägs bl.a.: ”Målen är universella och gäller således 
alla länder.” Om detta kan sägas att målen inte är juridiskt bindande eftersom FN inte har 
jurisdiktion i Sverige. 

Där talas om ”Mål 13, bekämpa klimatförändringar,”.  Hur dessa definieras och hur det skall 
gå till framgår däremot inte. Upplysningsvis vill vi framhålla att klimatet har förändrats över 
årmiljoner utan att människan haft någon inverkan på den processen.  

Hållbarhet och tillväxt 

Sida 14 talas om ”ett framtida förändrat klimat,” men det framgår inte vilken tidshorisont 
man tänker sig. 

Där talas också om ”höga utsläpp av koldioxid vilket i sin tur påverkar klimatet.” Det är ett 
påstående som på intet sätt är belagt. Sedan 1998 har den globala medeltemperaturen inte 
ökat, trots att halten av koldioxid i atmosfären hela tiden ökat. Därmed saknas positiv 
korrelation mellan ökad halt av CO₂ och ökad temperatur. 

Sid 15: ”Energi- och klimatplanen ska vävas in i översiktsplanen och kommande detaljplaner 
på ett naturligt sätt.” 

Om detta skall ge ett positivt utfall för kommunens medborgare vill det till att premisserna är 
de rätta. För närvarande är så inte fallet. 

Sid 19: ”… effekter av framtida klimatförändringar i form av höjda havsvattennivåer, …”. 
Som framgått ovan är det högst osannolikt med höjda havsvattennivåer i vårt närområde. 

 

Näringsliv och turism 

På sida 30 talas om vikten av jordbruk och ”att öka den lokala livsmedelsförsörjningen.” Den 
insikten genomsyrar tyvärr resten av planen då man flitigt ianspråktar jordbruksmark för 
bebyggelse. Av texten att döma verkar man inte vara medveten om att en höjd halt av CO₂ i 
atmosfären i hög grad gynnar tillväxten och avkastningen såväl som sen biologiska 
mångfalden, eftersom koldioxid är en av de viktigaste komponenterna i fotosyntesen.   
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Effekt enligt tidigare IPCC-delegaten Dr Indur Goklany (se även länk till rapporten Indur 
M. Goklany) 

Table 1: Proportion of yield increases attributable to carbon dioxide  

Crop  Proportion %  

Cotton  51  

Soybeans  15  

Wheat  17  

Corn  9  

Sorghum  1 

De tre första grödorna här är, liksom träd och buskar, så kallade C3-växter.  

 

Natur och friluftsliv 

På sid 39 sägs: ”Det är av långsiktig strategisk betydelse att vara varsam med jord- och 
skogsbruksmark.” Gott så, men den insikten tillämpas tyvärr inte alltid i planen. Man 
hänvisar också till att: ”Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

https://klimatupplysningen.se/nyttan-med-koldioxid/
http://www.thegwpf.org/climate-doomsayers-ignore-benefits-of-carbon-dioxide-emissions/
http://www.thegwpf.org/climate-doomsayers-ignore-benefits-of-carbon-dioxide-emissions/
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samhällsintressen, som inte kan tillgodoses på annan mark.”  Denna övergripande strategi 
bryter man ofta mot utan att visa att möjliga alternativ undersökts.  

På sid 111 sägs att: ”Viss jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bebyggelsen men 
bedömningen är att det är möjligt i detta tätortsnära läge.” Det råkar vara produktiv och bra 
jordbruksmark Så vad är det för märklig ”bedömning” som ligger till grund för det 
ställningstagandet? 

Detta är tyvärr inte det enda exemplet på att man är allt annat varsam med jordbruksmark. 
Område 1 och 5 i Vagnhärad är åkermark och område 8 är redan delvis bebyggt åkermark. I 
Västerljung så är område 2,3 och 5 fin åkermark. Det talas mycket om ”hållbarhet” i planen, 
men att ödelägga produktiv jordbruksmark till förmån för bostäder är allt annat än hållbart. 

Vatten i Trosa kommun 

På sid 50 sägs: ”Den landhöjning som fortfarande finns i det här området motverkar en del av 
havsvattennivåhöjningen men inte tillräckligt.“ Detta är ett rent sakfel eftersom 
landhöjningen faktiskt är något högre (jämför kommentar ovan). 

På samma sida finns en bild på avsnitt av en å. Bildtexten är märklig. Att se över kajskoning 
och åstränder måste ses som normalt underhåll och har inget med ”klimatanpassning” att 
göra. 

Risker, hälsa, kris och säkerhet 

På sid 68 sägs: ”gör de pågående klimatförändringarna att havsvattennivån förväntas stiga 
under kommande decennier.” Detta är ett påstående som saknar stöd (jämför kommentar till 
sid 9 ovan). 

Trosa 

Vi har sedan länge motsatt oss byggandet av Infart västra Trosa och kommer fortsatt att göra 
så intill att planen vunnit lagakraft. 

På sidan 108 sägs: ”När den nya infarten börjar trafikeras, kommer även åtgärder att göras på 
befintligt vägnät i tätorten för att ytterligare förstärka en överföring av trafiken.” Vän av 
ordning undrar över vilka dessa ”åtgärder” är. När man skall dra igång ett stort projekt bör 
man ha åtminstone en grov uppfattning om vilka konsekvensåtgärder som är erforderliga eller 
tänkta. 

Vad beträffar husen i Trosa stadskärna har man en rad exempel med hur man bör bygga. Jag 
menar att bör ska bytas ut mot skall. Det är viktigt annars kommer arkitekterna få fritt 
spelrum och göra som dom vill ändå. 

Strategisk miljöbedömning 

På sida 138 sägs: ”… framtida klimatförändringar har varit några av dessa strategiska frågor 
förslaget vägts mot.” Frågan som då inställer sig är vilken tidshorisont man tänkt sig. Detta är 
högst väsentligt eftersom klimatet är ett i grunden kaotiskt system och därför synnerligen 
svårt att sia om. 

Genomgående blandar man ihop miljö och klimat på ett sätt som inte främjar klarheten. Det 
finns många angelägna miljöfrågor men dessa hr ofta ringa koppling till klimatet. Låt oss 
ägna oss åt det vi kan påverka så klarar sig klimatet på egen hand som det gjort i miljontals 
år. 


