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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

§ 79 Information om länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022-
2033 

 

§ 80 Information om uppstart av ny kommunal busslinje i 
Trosa kommun  

 

§ 81 Information om statusuppdatering 
överföringsledning 

 

§ 82 Information om pågående investeringar  

§ 83 Information om upphandling av tjänstekoncessioner  

§ 84 Information om besöksnäring  

§ 85 Information om delårsbokslut 2021  

§ 86 Delårsbokslut och helårsprognos för 
kommunstyrelsen 2021 

KS 2021/57 

§ 87 Förvärv av del av fastigheten Tureholm 2:8 samt 
försäljning av del av Kroka 1:1 i Vagnhärad 

KS 2021/127 

§ 88 Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 
2021 

KS 2021/58 

§ 89 Uppföljning av Energi- och klimatplan KS 2021/109 

§ 90 Redovisning av obesvarade motioner KS 2021/47 

§ 91 Svar på motion – Bygg väggar och tak på den 
beslutade utomhusisrinken med en hållbar 
energilösning 

KS 2021/99 

§ 92 Övriga anmälningsärenden KS 2021/2 
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§ 79  
 

Information om länsplan för regional transportinfrastruktur 
för Södermanlands län 2022-2033 

Samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson informerar om länstransportplanen som 
tagits fram av Region Sörmland för 2022-2033 och som nu är ute på remiss inför 
framtagande av slutlig version. Kommunstyrelsen kommer besluta om yttrande vid 
nästa sammanträde.  
 
___________ 
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§ 80  
 

Information om uppstart av ny kommunal busslinje i Trosa 
kommun  

Jessica Berg, infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare, informerar om den nya 
busslinjen 556 mellan Trosa hamn och Vagnhärads station via Stensundsvägen och 
Åda backar. Planerad trafikstart är i samband med tidtabellskiftet i december 2021 
och det kommer gå åtta turer på morgonen och tio turer på eftermiddagen.  
 
___________ 
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§ 81  
 

Information om statusuppdatering överföringsledning   

Teknisk chef Ulf Hagstedt och Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS informerar om 
nuläge, projektorganisation och projektaktiviteter gällande överföringsledning 
Syvab.  
 
___________ 
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§ 82  
 

Information om pågående investeringar   

Teknisk chef Ulf Hagstedt och Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS redogör för 
pågående investeringar, bland annat Skärlagskolan, ny skolbyggnad i Vagnhärad, 
idrottshall och isrink, nytt omklädningsrum Safiren och gång- och cykelväg Edanö.  
 
___________ 
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§ 83  
 

Information om upphandling av tjänstekoncessioner    

Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS informerar om pågående upphandlingar av 
Trosa havsbad och camping och Safiren. Nuvarande avtal för Trosa havsbad och 
camping löper ut december 2021 och där förväntas tilldelningsbeslut fattas av 
kultur- och fritidsnämnden i november. Nuvarande avtal för Safiren löper ut juni 
2022 och där pågår annonsering. Tilldelningsbeslut förväntas ske av kultur- och 
fritidsnämnden i december. 
 
___________ 
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§ 84  
 

Information om besöksnäring   

Näringslivschef Jonas Ivervall och turistchef Malin Karlsson informerar om 
besöksnäringen under 2021, bland annat handeln, samverkan, entreprenörskap och 
hög servicenivå. De informerar även om planer för 2022.  
 
___________ 
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§ 85  
 

Information om delårsbokslut 2021   

Ekonomichef Marlene Bernfalk och personalchef Torbjörn Unnebäck redogör för 
Trosa kommuns delårsbokslut 2021.  
 
___________ 
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§ 86 KS 2021/57 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2021 

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

___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 19,1 mkr, 
varav politisk verksamhet står för 15,3 mkr och kommunkontoret för 3,8 mkr. Inom 
politisk verksamhet står central buffert för 13,9 mkr. I övrigt har kommunstyrelsen, 
likt tidigare år, ett starkt resultat i delåret som minskar mot bakgrund av större 
kostnader under hösten, framförallt beroende på att budgetmedel för central buffert 
fördelas efter delårsbokslut.  
 
Ekoutskottet beräknar en prognos enligt budget. Verksamhetsberättelse inklusive 
redovisning av ekoutskottets mål redovisas i bilaga. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2020-09-14. 
Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelser och mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Ekoutskottet 
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§ 87 Dnr KS 2021/127 
 

Förvärv av del av fastigheten Tureholm 2:8 samt försäljning 
av del av Kroka 1:1 i Vagnhärad   

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till fastighetsreglering/markbyte avseende 
Tureholm 2:8 och Kroka 1:1 i Vagnhärad. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra 
markbytet.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Tureholm 2:8 
rörande markbyte mellan Tureholm 2:8 och Kroka 1:1.  
Efter förhandlingar har förslag till avtal om markbyte tagits fram, se bilaga.  
 
Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar ca 50 ha av Tureholm 2:8 innehållande 
bland annat 38 ha åker, 2 ha betesmark samt 10 ha skog.  
Markområdet är beläget mellan Hungavägen och Trosaån och ingår delvis i Hunga 
strövområde. 
 
I gengäld avstår Trosa kommun skogsmarksområdet om ca 23 ha skogsmark 
tillhörande Kroka 1:1 vid Viksnäsviken. Trosa kommun behåller området med 
badplats vid Viksnäsviken. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.  
Tjänsteskrivelse med bilagor från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 
2021-09-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Mark- och exploateringschef  
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§ 88 Dnr KS 2021/58 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 12 248 tkr enligt 
följande: 

• 5 614 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd 
av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som 
budgeterats. 

• 6 634 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden för fler äldre invånare än 
budgeterat.  

 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2021 
per 2021-08-31. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Prognostiserat helårsresultat är 49,2 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
32,8 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 29,0 
mkr. Därutöver ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse 
för räntenettot på 6,6 mkr.  
 
På kommunstyrelsen finns central buffert (20 800 tkr) för att bl. a kunna 
kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. 
Volymökningen i verksamheterna underskred central buffert med 8 552 tkr vilket 
ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2021-10-18. 
Delårsbokslut 2021 Trosa kommun 
Delårsbokslut 2021 Trosabygdens bostäder AB 
Delårsbokslut 2021 Trosa fibernät AB 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktige  
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§ 89 Dnr KS 2021/109 
 

Uppföljning av Energi- och klimatplan    

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 
Trosa kommun 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 vardera 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.   
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.  
Kommunstyrelsens ekoutskott 2021-09-06, § 23. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-08-24. 
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021. 
 
 
Protokollsanteckning 
Gitte Jutvik Guterstam (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
Jag godkänner inte uppföljningen eftersom planens intentioner inte utnyttjas 
tillräckligt. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 90 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 2021-10-11. 
 
___________ 
 
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 sex motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-10-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 91 Dnr KS 2021/99 
 

Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade 
utomhusrinken med en hållbar energilösning      

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Majoriteten har inför mandatperioden 2019-2022 prioriterat att en konstfrusen 
utomhusis och en idrottshall ska byggas. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för 
såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och 
val av bostadsort.  
 
Det är ett medvetet val att i detta skede inte bygga tak och väggar kring 
utomhusisen. Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller 
en ishall. En uppskattad extra kostnad ligger på cirka 10 mkr för att bygga in 
isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall 
avseende energi, drift  och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre 
om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara 
in investeringen som måste göras.  
 
Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov 
från verksamheter och medborgare. Därför är det klokt att bygga i en skala som 
ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Kultur- 
och fritidsnämnden kommer att följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel 
och underhåll över tid kopplat till nyttjande. Om nyttjandegraden och kostnader 
kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid 
ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken 
• Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt 
• Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på 
• Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under 

i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid 
 
 
Forts. 
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Forts. § 91 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2021-10-19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2021-10-06. 
Motion bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar 
energilösning,2021-03-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige     



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(17) 
Kommunstyrelsen 2021-10-27 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 92  Dnr KS 2021/2 
 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Trafikrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2021-09-22. 
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträde 2021-10-07. 
 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
– Protokoll från sammanträde 2021-10-11. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-10-20. 
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