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§ 20  
 

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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§ 21  
 

Information från Trobo och Trofi 

Björn Alm, VD Trobo, och Tommy Biserud, VD Trofi, informerar om bolagens bokslut 
2020. 
 
___________ 
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§ 22 KS 2021/34 
 

Bokslut 2020 för kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelser och resultat för 2020 för 
kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och ekoutskott. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott jämfört med budget för 2020 med 0,8 
mkr. Kommunkontoret har ett större underskott, 3,0 mkr som delvis vägs upp av 
överskott inom den politiska verksamheten 2,2 mkr.  
 
Covid-19-pandemin har väsentligt förändrat de ekonomiska förutsättningarna under 
2020. Merkostnader har tillkommit för digitala lösningar och anpassningar samtidigt 
har kostnader för möten och konferenser minskat.  
 
Ekoutskottets resultat för 2020 var ett överskott på 0,1 tkr mot budget. Överskottet 
beror på aktiviteter som inte kunnat genomföras pga. pandemin och på att 
kostnader för åtgärder i naturreservaten blivit lägre än budgeterat.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef 
Marlene Bernfalk, 2021-03-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekoutskottet    
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§ 23 Dnr KS 2021/36 
 

Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade 
stiftelser/fonder   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa 
kommun förvaltar. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Räkenskaper för år 2020 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas 
av Trosa kommun; 

• Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål 

• Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål 

• Stiftelsen Amalia Johanssons fond 

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.  
Tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Laura Piechal, 2021-03-22. 
Räkenskaperna för respektive fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
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§ 24 Dnr KS 2021/37 
 

Utförd internkontroll 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2020 och 
uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inom kommunkontoret finns en projektgrupp med representanter från ekonomi, 
personal, kansli, IT och service. Internkontrollgruppens årliga arbete omfattar: 

• göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan  
• säkerställa att kontroller genomförs 
• återrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts 
• rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks 

En sammanställning av utförda kontroller rapporteras till Kommunstyrelsen efter 
varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller 
på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Internkontroll för 2020 
som antogs av Kommunstyrelsen i våren 2020 har utförts och är i de flesta fall helt 
tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. Arbetet har 
utförts i enlighet med plan.  

Rutiner när en anställning upphör kontrolleras på flera punkter. Rutinen vid en 
anställnings upphörande efterlevs i högre grad än tidigare år, men några avvikelser 
har noterats. Kommunens chefer har informerats om rutiner vid anställnings 
upphörande och checklista har uppdaterats och finns på intranätet. Åtgärder 
kommande år avser bland annat tätare kontroller och att avslutad personal tas bort 
i kommunens nätverk (AD).   
 
Samtliga nämnder har redovisat 2020 års internkontroller innan Kommunstyrelsen 
hanterar ärendet i april.  En kortfattad beskrivning av alla kontroller och 
kommentarer till dessa återfinns i bilaga ”Utförd intern kontroll 2020”. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-03-25. 
Utförd internkontroll 2020. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisionen 
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§ 25 Dnr KS 2021/38 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2021 för Kommunstyrelsens 
politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram 
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.  
 
Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar 
och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat 
med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas 
risken med i kontrollplanen.  
 
Av riskanalysens totalt 61 identifierade risker har 22 stycken ett riskvärde 
överstigande åtta och förts in i internkontrollplanen för 2021.  
 
Nio kontroller i internkontrollplanen är gemensamma för samtliga nämnder och 
bolag dessa är märkta med stjärna (*). Stjärnkontrollerna avser bland annat 
arbetsmiljö och informationshantering. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-03-06. 
Riskanalys för Kommunstyrelsen 2021. 
Internkontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisionen 
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§ 26 Dnr KS 2021/39 
 

Fördelning ettårs-satsning 2021 och digitaliseringsmedel 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av ettårssatsning med 200 tkr från 
kommunledning till Kultur-och fritidsnämnd. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av ettårssatsning med 200 tkr från 
kommunledning till humanistisk nämnd, individ- och familjeomsorg. 
 
3. Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av digitaliseringsmedel med 100 tkr 
från kommunledning till Samhällsbyggnadsnämnd. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
I budget 2021 tilldelades kommunstyrelsen 1 200 tkr till ”Reserv att disponeras av 
ledningsgruppen för att hantera den stora grad av osäkerhet som präglar nuläget 
med pågående pandemi”. Kommunens ledningsgrupp har tagit fram förslag på hur 
dessa budgetmedel ska fördelas. 
 
Ett-årssatsning 
Kultur- och fritidsnämnden (200 tkr) 
Barn och unga är en grupp som väsentligt påverkats av pandemin. Nämnden ser 
ett behov av att  erbjuda den gruppen ett utökat aktivitetsutbud inför sommaren 
2021. Verksamheterna  inom kultur och fritid håller på att ta fram ett urval 
aktiviteter för att stimulera till aktivitet, samvaro och rörelse. 
Allt kommer att göras på ett sätt som följer rådande pandemirestriktioner.  
 
Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorg (200 tkr) 
Utökning av fältverksamhet under sommaren för att öka närvaron i kommunen, 
vara stöd till ungdomar och vara tillgängliga för gemensamma aktiviteter med 
andra verksamheter tex fritidsgårdarna. 
 
Samtalsstöd för ungdomar under sommaren 2021 i samband med en ökad oro hos 
ungdomar gällande Corona pandemin (100 tkr). 
 
Digitaliseringsmedel 
Samhällsbyggnadsnämnd (100 tkr) 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att fortsätta och intensifiera arbetet 
med att få till en digital samhällsbyggnadsprocess. Ett viktigt steg i detta är att få 
till en bygglovshantering där E-tjänst och ärendehanteringssystem är helt 
sammankopplade. Detta är en grundläggande hörnsten för att i förlängningen  
 
 
Forts. 
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Forts. § 26 
 
 
kunna övergå till en helt digital bygglovshantering. För att ta detta första 
tekniktunga steg krävs extern kompetens och därmed också ett visst tillskott av 
resurser. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
ändring i beslutsmening 2: Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av 
ettårssatsning med 200 tkr från kommunledning till humanistisk nämnd, individ- 
och familjeomsorg. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 
2021-03-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Humanistiska nämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 27 Dnr KS 2021/40 
 

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen    

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Nadja Furuberget Skog som dataskyddsombud.  
 
2. Nuvarande dataskyddsombud Martin Snygg kvarstår som dataskyddsombud.  
 
3. Respektive dataskyddsombud får utföra uppdraget självständigt.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt artikel 37.1 i dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud utses när en 
myndighet eller ett offentligt organ behandlar personuppgifter. Varje 
personuppgiftsansvarig ska utse sitt dataskyddsombud. I Trosa kommun är 
nämnderna, kommunstyrelsen och de kommunala bolagens styrelser 
personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamhetsområden och ska utse 
dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i 
synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd. Rollen 
kräver både teknisk och juridisk kompetens därför har arbetet skett i samarbete 
mellan IT-enheten och kanslienheten. Kommunstyrelsen utsåg 2018-05-09 Martin 
Snygg som sitt dataskyddsombud. I praktiken har uppdraget sedan 2018 utförts 
gemensamt av de båda personerna som föreslås i tjänsteskrivelsen som 
dataskyddsombud. Två dataskyddsombud minskar sårbarheten i kontakten med de 
registrerade, tillsynsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga vid ledighet eller 
annan frånvaro.   
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 
2021-02-12. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Dataskyddsombuden    
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§ 28 Dnr KS 2021/41 
 

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd 
redovisning 2020   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags 

verksamheter under kalenderåret 2020 har bedrivits i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade 
årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen. 

3. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 4 207 tkr 
till resultatenheterna inom skola/förskola  

4. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 1 837 tkr 
till resultatenheterna inom vård och omsorg  

5. Finansförvaltningens budget, minskar med 6 044 tkr. 
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte 

avslutats överförs till budgetåret 2021 med totalt 125 564 tkr. 
7. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 10 mkr av 

2020 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar. 
8. 12 mkr, 1,5 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunen 
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den 
sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. 
Trosa får ett positivt resultat med 42 Mkr 2020. Nämnderna redovisar sammantaget 
ett underskott jämfört med budget med 4,6 mkr, varav skattefinansierade -4,9 mkr 
och avgiftsfinansierade +0,3 tkr. 

I 2020 års centrala buffert fanns 15,4 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 
11,6 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 10,1 Mkr till Humanistiska nämnden. 
Det innebär en negativ avvikelse på 6,3 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert. 

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med 4 207 tkr. 
Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 837 tkr.  
 
Trobo 
Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 3 833 tkr. 
 
Forts. 
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Forts. § 28 
 
 
Trofi 
Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 590 tkr. 
 
Sammanställd redovisning 
Det sammanställda resultatet blev 38,5 mkr. Justering för koncerninterna 
mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre 
än de redovisade resultaten. Utöver vanliga koncerninterna justeringar har tidigare 
års fiberanslutningsavgifter i Trofi har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel 
via eget kapital. (Se not 1 redovisningsprinciper i årsredovisningen). 
  
Överföring av investeringsmedel 
Investeringsmedel budgeterades för 2020. Vissa projekt har inte avslutas eller 
påbörjats under 2020. Se bifogad förteckning.  
 
Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan ”KL”) i årliga 
beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) 
avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
ändring i beslutsmening 8: 12 mkr, 1,5 % av skattenettot, öronmärks för vikande 
konjunktur. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2021-04-13.  
Årsredovisning 2020 för Trosa kommun.  
Årsredovisning 2020 Trosabygdens Fastigheter AB.  
Årsredovisning 2020 Trosa Fibernät AB.  
Överföring av investeringsprojekt. 
Bokslutsberedning 2021-03-22. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 29 Dnr KS 2021/42 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens 
Bostäder AB  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2020 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse  
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
Trosabygdens Bostäder AB är ett av Trosa kommun helägt bolag. 
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i 
Trosabygdens Bostäder AB. 
Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 668 663 kronor och 
resultat för året på 3 833 460 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020. 
Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid  
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2020 

• att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13. 
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 15(22) 
Kommunstyrelsen 2021-04-14 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 30 Dnr KS 2021/43 
 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2020. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut 
om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse 
läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. 
Trosa Fibernät AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.  
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. 
Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på 53 772 kronor och resultat för året 
på 590 150 kronor.  
Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020. 
Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid 
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman ska beslut fattas 

• om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 
2020 

• att ingen utdelning lämnas till ägaren för året 
• att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor. 
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13. 
Årsredovisning Trosa Fibernät AB 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 31 Dnr KS 2021/35 
 

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns 
miljöledningssystem 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet 
årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för 
kommande prioriteringar och beslut.  
 
Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners 
gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2021-03-22, § 10. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-03-10.  
Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 32 Dnr KS 2021/44 
 

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Trosa kommun. 

2. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens 
ansvarsområde. 

3. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny 
enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten. 

4. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på 
återvinningsbutiken ska finnas för Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten. 

5. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men 
flyttas till driftenheten. 

6. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021. 
7. Arbetsmarknadsenhetens budget 2021 justeras med 3 156 tkr som följd av 

omorganisationen och fördelas med 538 tkr till Vård- och omsorgsnämnden 
samt 2 618 tkr till Humanistiska nämnden, Individ- och familjeutskottet. 

8. Nämndernas budget för 2021 justeras enligt tabell nedan som följd av 
omorganisationen. 
 
Totalt, tkr Maj-dec 2021 

Omfördelning budget AME   

Teknik- och servicenämnd -2 104 

Vård- och omsorgsnämnd 359 

Humanistisk nämnd, IFO- utskott 1 745 

  0 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt nuvarande reglemente för kommunstyrelse och nämnder ansvarar teknik- 
och servicenämnden för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och 
dylika insatser. Med detta förslag föreslås det att ansvaret istället övergår till 
humanistiska nämnden.  
 
Arbetsmarknadsenheten blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en 
del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Daglig verksamhet i form av 
återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde då  
 
Forts.  
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Forts. § 32 
 
 
nämnden redan idag, enligt reglementet, ansvarar för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt LSS. Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att 
vara kvar inom teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig 
tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten. 
 
Ärendet har beretts av teknik- och servicenämnden, humanistiska nämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande 
ändring i beslutsmening 8: Omfördelning av budget ska vara 8/12 av helårsbudget.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-03-26. 
Reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.  
Teknik- och servicenämnden 2021-03-11, § 17. 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-10, § 18. 
Humanistiska nämnden 2021-03-09, § 20. 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18. 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18.  
Förhandling MBL § 11, 2021-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 33 Dnr KS 2021/45 
 

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Företag och ideella föreningar ska inte faktureras för miljönämndens 
planerade livsmedelskontroll, planerad tillsyn enligt alkohollagen samt 
planerad hälsoskyddstillsyn 2021.  

2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2021.  
3. Inkommande ansökan och anmälan ska faktureras.  
4. Övriga föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och kommunala bolag 

ska faktureras.  
5. Befogade klagomål samt uppföljande kontroll/tillsyn till följd av brister ska 

faktureras. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av den 
pågående Covid-19 pandemin är det viktigt att de lokala företagen som har 
drabbats mest får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en 
följd av detta har Trosa kommun tagit fram flera möjliga stödåtgärder till i första 
hand företag med säte i Trosa kommun. Ett av förslagen innebär att miljönämnden 
inte tar ut avgifter för planerad tillsyn och kontroll på företag inom områdena 
livsmedel, alkohol samt hälsoskydd 2021. Miljönämndens övriga tillsynsområden 
omfattas inte av stödåtgärden.  
Miljökontoret kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat 
under 2021 men de företag och ideella föreningar som omfattas av stödåtgärden 
debiteras ej. För inkommande ansökningar och anmälningar under 2021 tas avgift 
ut som vanligt enligt den kommunala taxan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till miljönämndens förslag med tillägget att ideella 
föreningar inte heller ska faktureras.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Miljönämnden 2021-03-08, § 13.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-02-10 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 34 Dnr KS 2021/46 
 
Antagande - detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa 
gästhamn, Trosa kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa 
gästhamn. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Under 2019 ändrades tjänstekoncessionen för Trosa gästhamn och en ny 
entreprenör tillträdde. Utifrån rådande förutsättningar påbörjades en utveckling av 
verksamheten och entreprenören har nu vänt sig till kommunen med idéer för 
fortsatt utveckling. Det handlar om att tydliggöra entréer, öka trafiksäkerheten, 
förbättra avfallshanteringen, skapa ändamålsenliga lokaler för personal samt öka 
attraktiviteten för besökare. Flera av åtgärderna är möjliga att göra utifrån gällande 
detaljplan men betydande delar förutsätter att detaljplanen ändras. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Trosa gästhamn är en av kommunens mest betydelsefulla anläggningar för 
besöksnäringen. Den lockar även många av kommunens invånare och det är därför 
prioriterat att verksamheten kan utvecklas på ett kvalitativt sätt. Utifrån de idéer 
som presenterats av dagens entreprenörer, kommunens tidigare fördjupningsstudie 
mm har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör en 
utveckling av befintlig gästhamnsanläggning samt intilliggande ytor. Planen 
förstärker också kopplingen mellan land och vatten genom tydliga utblickar och 
stråk. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har 
ett slutligt förslag tagits fram. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-16, § 27.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-02 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2021-01-07 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 35 Dnr KS 2021/47 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2021-03-22. 
 
___________ 
 
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 fem motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-03-22. 
Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 36  Dnr KS 2021/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2021-03-14, § 5. Översiktsplan för Trosa kommun.  
 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) 
– Beslut 2021-03-11. Integritetsskyddsmyndigheten avslutar ärende som rör 
anmälan av personuppgiftsincident. (KS 2021/9) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
– 2021-03-31, Uppföljning av kommunchefens uppdrag, i enlighet med instruktion 
för kommunchefen i Trosa kommun fastställd av kommunstyrelsen. (Dnr KS 
2021/50) 
 
Sydarkiveras förbundsstyrelse  
– Protokollsutdrag 2021-03-05, § 8. Rapport om anslutning av nya medlemmar.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-04-01. 
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