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samordningsförbundet RAR 2020 
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§ 74 Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

KS 2021/105 

§ 75 Revidering av reglemente för Gemensam 
patientnämnd i Sörmlands län och Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 
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§ 67  
 

Aktuellt med anledning av covid-19 

Kommunchef Johan Sandlund informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge kopplat 
till smittspridningen av covid-19.  
 
___________ 
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§ 68  
 

Återkoppling från sommaren – KFTS verksamheter  

Produktionschef Kerstin Tibbling informerar om kultur-, fritid-, teknik- och 
servicekontorets verksamheter under sommaren. Bland annat insatser på 
Borgmästarholmen, insatser för att möta ökad besöksnäring, extra öppet på 
fritidsgårdarna och stort aktivitetsutbud för ungdomar samt att kulturskolan har 
haft veckokurser för första gången. 
 
___________ 
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§ 69  
 

Återkoppling efter sommarens regnoväder   

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om det kraftiga regnoväder som drabbade 
delar av Trosa kommun i slutet av juli och vilka insatser som vidtogs och vilka 
åtgärder som ska vidtas framöver.  
 
___________ 
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§ 70 KS 2021/90 
 

Målbild ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” 

Beslut 
Trosa kommun antar målbilden ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har initierat ett arbete för att 
förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för 
barnens bästa. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer, Forskning- och 
utveckling i Sörmland, divisionschef psykiatri och funktionshinder samt 
verksamhetschef för Regionalt stöd och projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har 
arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.  
 
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god 
fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. 
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för 
barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för 
alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt 
ansvarstagande är avgörande. 
 
Nämnden för socialtjänst och vård beslutade på sammanträdet i slutat av maj att 
rekommendera länets kommuner att fatta beslut om att anta målbilden. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Protokollsutdrag NSV 2021-05-28 § 11. 
Skrivelse ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård  
Nämnder och produktionschefer i Trosa kommun   
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§ 71 Dnr KS 2019/60 
 

Val av ledamot i äldre- och omsorgsrådet  

Beslut 
Jari Linikko (S) väljs till ny ledamot i äldre- och omsorgsrådet mandatperioden 
2019-2022. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Annika Lundström (S) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i 
äldre- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna har nominerat Jari Linikko som 
ny ledamot i äldre- och omsorgsrådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Jari Linikko 
Äldre- och omsorgsrådet 
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§ 72 Dnr KS 2021/103 
 

Ny valdistriktsindelning i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 med tillhörande bilagor. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför de allmänna valen år 2022 har en översyn av kommunens indelning i 
valdistrikt genomförts. Trosa kommun har för närvarande sju valdistrikt, men de 
senaste årens befolkningstillväxt innebär att befintliga valdistrikt inte räcker till. 
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Enligt statistik från 1 mars i år så överskrider två av kommunens 
valdistrikt gränsen på 2000 och ett tredje är nära gränsen. De utökade kraven på 
bland annat avskärmning av valsedlar samt den allt högre andelen förtidsröster 
ställer också större krav på lämplig storlek av distrikt för att på ett rättssäkert sätt 
kunna hantera och organisera valdagen. 
 
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning där befintliga gränser ritats om och 
ytterligare fyra distrikt skapats. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 11 till antalet. I det nya förslaget har också planerade nybyggnationer i 
kommunen tagits i beaktande. De nya valdistrikten som understiger 1000 
röstberättigade kommer på sikt överstiga 1000 röstberättigade per distrikt. Beslut 
om valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Valnämnden 2021-08-26, § 7. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenborg 2021-08-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 73 Dnr KS 2021/104 
 

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020. 
 
___________ 
 
Bertil Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.   
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan. 
 
Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
Jäv 
Helena Koch (M), Michael Swedberg (M) och Anders Lindblad (S) anmäler jäv och 
deltar inte i kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 74 Dnr KS 2021/105 
 

Budget 2022 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2022.  
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till 
förbundets medlemmar om att fastställa 2022 års budget för förbundet. Vid 
samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med 
totalt 16 Mkr.  
 
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. 
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 
2020. För Trosas del innebär det en kostnad på 183 992 kr, vilket är en ökning med 
drygt 5 tkr jämfört med budget 2021. Regionen svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Malmberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från RAR.  
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 74 
 
 
Protokollsanteckning 
Bertil Malmberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Framskrivet förslag till budget innehåller endast en fördelning av medlemsinsatser 
men inte en stavelse om vad medlen skall användas till eller någon som helst 
inriktning av verksamheten. Föreliggande underlag kan därför inte med bästa vilja i 
världen kallas för budget. Det saknas därför underlag för att ta ställning till RAR:s 
budget för 2022. Underlaget bör därför kompletteras med ett budgetmässigt 
underlag. 
 
Med anledning av de uppenbara brister i samordningsförbundets verksamhet som 
påtalats under det tidigare ärendet bör en noggrann översyn av RAR:s verksamhet 
snarast göras och underställas medlemmarna för beslut. 
 
Alternativt bör ärendet ges ett annat namn där ordet ”Budget” ersätts av 
”Fördelning av medel” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 75 Dnr KS 2021/106 
 

Revidering av reglemente för Gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län och Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård     

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglementena för gemensamma 
patientnämnden i Sörmlands län samt för gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-27 rekommenderat 
samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena 
för den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen 
avser digitala sammanträden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
Beslutsunderlag från Regionfullmäktige 2021-04-27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     
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§ 76 Dnr KS 2021/107 
 

Sammanträdesplan 2022    

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
För år 2022 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2021,  
• kvartalsrapport 2022,  
• budget 2023,  
• delårsbokslut 2022, 
• och reviderad budget 2023.  

 
Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
som är den 11 september 2022 samt ledigheter under året: sportlov, påsklov och 
höstlov. 
 
Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-08-25. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 77 Dnr KS 2021/98 
 

Svar på motion – Öka byggnationen i trä 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen delvis.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag 
till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till 
nybyggnation i trä. 
 
3. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun är en växande kommun där utbudet av olika typer av nya bostäder i 
alla tätorter är förhållandevis stort. I en sådan tillväxtfas är det extra viktigt att 
sträva mot platsanpassad byggnation med hållbarhet i fokus. Många gånger 
kommer trähusbyggnation vara det mest lämpliga alternativet men i andra fall 
kommer andra exteriöra materialval vara att föredra för att uppnå en så bra 
anpassning till omgivningen som möjligt. 
 
Majoriteten delar motionärens uppfattning att trähusbebyggelse har många 
kvaliteter. Detta märks också genom att en ansenlig del av nybyggnationen i 
kommunen redan idag är i trä. Däremot görs bedömningen att en övergripande 
trähusstrategi inte är lösningen för att ytterligare öka andelen trähusbebyggelse. 
 
Merparten av byggnationen i Trosa kommun sker på privat mark och där har 
kommunen inte juridisk möjlighet att styra materialval på annat sätt än det 
exteriöra uttrycket. Vid byggnation på kommunal mark är förutsättningarna delvis 
annorlunda, här finns möjligheter att på ett tydligare sätt än idag ställa krav kring 
materialval i samband med markanvisningar. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att 
uppmuntra till nybyggnation i trä. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) har 2021-03-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. I motionen föreslås följande: 

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, 
åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen.  

2. Att utbilda, informera och implementera trähusstrategi för Trosa kommun.  
 
 
Forts.  
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Forts. § 77 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Daniel Portnoffs förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2021-08-31. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08, § 48. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-25. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-05-12. 
Motion från Maria Arman (MP) om att öka nybyggnationen i trä daterad 2021-03- 
03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 78  Dnr KS 2021/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Trobo 
– Protokoll från sammanträde 2021-06-14. 
 
Trofi 
– Protokoll från sammanträde 2021-05-31. 
 
Trafikrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2021-05-19. 
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträde 2021-06-03. 
 
Mälardalsrådet 
– Rapport, Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020. 
 
Riksdagens ombudsmän, JO 
– Beslut 2020-06-10, Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av 
framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-09-01. 
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