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§ 1  
 

Information om vindkraftsprojekt – Vindpark Långgrund 

Från Svea Vind Offshore AB närvarar Per Edström, teknisk chef och projektledare, 
och Ann-Helen Persson, ansvarig för samhällskontakter och informations- och 
samverkansprocesser. De informerar om företagets planer på en havsbaserad 
vindkraftpark, Långgrund. Vindkraftparken berör kustområdet i kommunerna Trosa, 
Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. Trosa kommun berörs av 
delområde Långgrund 1. 
 
Svea Vind Offshore AB har tagit fram ett underlag för avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivningen som kommunen har tillfälle att yttra sig över. Trosa 
kommuns yttrande tas fram av ekologienheten och planenheten och gäller enbart 
avgränsningssamrådet. Frågan om en eventuell kommunal tillstyrkan eller 
avstyrkan av vindkraftsetablering inom kommunens planeringsområde hanteras i 
ett senare skede i en tillståndsprocess.  
 
Efter att representanterna från Svea Vind Offshore AB gått redogör Linda Axelsson, 
planchef, och Elin van Dooren, enhetschef ekologienheten, för innehållet i Trosa 
kommuns yttrande gällande avgränsningssamrådet för miljökonsekvensbeskrivning. 
 
___________ 
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§ 2 KS 2022/135 
 

Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och 
kommunkontor samt ekoutskottet 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för 

kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor samt ekoutskottet 
för 2023. 

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

___________ 
 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 
2023. Ramökningar samt 2023 års ettårs-satsningar är inräknade. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till internbudget.  
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 
Socialdemokraternas förslag till internbudget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm 
2023-02-08. 
Internbudget för KS politiska ledning och kommunkontor 2023. 
Internbudget för ekoutskottet 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ekonomienheten 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(21) 
Kommunstyrelsen 2023-03-01 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 3  KS 2023/19 
 
Fördelning ettårssatsningar 2023 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördelning av ettårssatsningar 2023.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
I reviderad budget 2023 beslutad i november 2022 fattades beslut om kommande 
års ettårssatsningar (6 mkr) i enlighet med Styrmodell Trosa kommun. 
 

• Stöd till utveckling stall 1 000 tkr (KFN) 
• Åtgärder Edanö gård 500 tkr (TSN) 
• Översyn administrativa resurser 1 000 tkr (KS förvaltning) 
• BRÅ 500 tkr (KS förtroendevalda) 
• Ej fördelat 3 000 tkr (KS förtroendevalda) 

 
Fördelning av resterande 3 000 tkr: 

• IT-säkerhet 1 000 tkr (KS förvaltning) 
• Digitalisering 300 tkr (VON) 
• Förskoleplan 300 tkr (HN, BoU) 
• Förstelärare 200 tkr (HN, BoU) 
• Fältare 600 tkr (HN, Ifo) 
• Upprustning Kråmö 600 tkr (TSN) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Kommunfullmäktige omfördelar de avsatta 6 mkr i 
ettårssatsning 2023 enligt följande; 5 mkr till äldreomsorgen och 1 mkr till skola 
och förskola.  
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Magnus Johanssons förslag.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 
2023-02-03. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 3 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning gällande förslag om ny 
fördelning av ettårssatsningar från socialdemokraterna för 2023: 
 
5 miljoner till äldreomsorgen 
Upplevelsen av Trosa kommuns äldreomsorg har rasat i brukarundersökningar. 
Väntetiden för att få en särskiltboendeplats efter biståndsbeslut är idag 145 dagar i 
snitt. Detta är under all kritik och vi lever inte upp till den kvalité som Trosas 
medborgare förtjänar. 
Hemtjänsten klarar inte av att rekrytera personal så att medborgarna upplever att 
de får en hemtjänst med god kvalité. 
Personalen i hemtjänsten och särskilt boende sliter och gör ett mycket gott arbete 
utifrån de förutsättningar som ges dem. Därför föreslår Socialdemokraterna att det 
tillförs 5 miljoner till vård och omsorgsnämnden. 
 
1 miljon till skolan och förskolan 
Ge planeringsförutsättningar för vår duktiga personal i förskolan och skolan. 
Förskollärare och lärare ska ha möjlighet att planera sitt arbete på arbetstid. 
Lärarna har detta i stor utsträckning idag men Socialdemokraterna tycker att även 
förskollärarna ska ges dessa förutsättningar under 2023 eftersom det riktade 
statsbidraget har tagits bort av den moderatledda regeringen med stöd av 
Sverigedemokraterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Vård- och omsorgsnämnden 
Humanistiska nämnden 
Teknik- och servicenämnden  
Ekonomienheten 
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§ 4  KS 2023/20 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2024-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma planeringsförutsättningar 
2024-2026.  
 
___________ 
 
 
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.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 
2023-02-03. 
Gemensamma planeringsförutsättningar 2024-2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nämnderna  
Ekonomienheten 
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§ 5 KS 2023/6 
 

Instruktion för kommunchefen i Trosa kommun  

Beslut 
1. Kommundirektörens benämning ska vara kommunchef. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner instruktion för kommunchefen i Trosa kommun. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. En av 
nyheterna i lagen var att varje kommun ska fastställa en instruktion för 
kommunens ledande tjänsteperson, kommundirektören. Nuvarande instruktion 
antogs förra mandatperioden. Då en ny mandatperiod påbörjats och en ny 
kommunstyrelse tillträtt tas instruktionen upp på nytt för fastställelse.  
 
Av 7 kap. kommunallagen (2017:725) framgår: 
 
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen 
får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  
 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  
 
En översyn av instruktionen har genomförts och i samband med den föreslås ett 
tillägg om kommunchefens uppgifter avseende kommunens arbete med 
krisberedskap. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) och 
nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-01-05. 
Förslag till instruktion för kommunchefen i Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunchefen  
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§ 6 KS 2023/21 
 

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 
Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2022. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Uppföljning av 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). Uppföljningen har skett under 2022 genom dialog med 
dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och 
en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till 
personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.  
 
Under 2023 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet 
med: 

• Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos 
personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser. 

• Öka kunskapen om Informationssäkerhet generellt i kommunen. 
• Öka kunskapen om konsekvensanalyser. 

 
Under 2023 föreslås de personuppgiftsansvariga besluta 

• om ny arbetsfördelning för Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare. 
• att mer tid eskaleras till dataskyddssamordnare för strukturerat GDPR 

arbete. 
• att GDPR ambassadörernas titel ska ändras till dataskyddssamordnare.  

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Tina Forstén-Kärrström.  
Efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
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§ 7 KS 2022/113 
 

Reviderad sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reviderad sammanträdesplan 2023. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Under hösten fastställdes sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter har det uppmärksammats att 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 april är försent för att hantera 
årsredovisningen. Enligt kommunallagen ska årsredovisningen hanteras av 
kommunstyrelsen senast den 15 april.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2023-02-13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till  
Nämnderna 
Revisionen  
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§ 8 KS 2023/22 
 

Borgensram och borgensavgift 2023 

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 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 
2023-01-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till  
Kommunfullmäktige 
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§ 9 KS 2023/17 
 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

  
________ 
 
 
Ärendet 
Med anledning av att en ny mandatperiod påbörjats har kommunfullmäktiges 
presidium tillsammans med kommunfullmäktiges sekreterare sett över 
arbetsordningen för kommunfullmäktige. SKR:s exempel på hur en arbetsordning 
kan se ut har beaktats vid översynen.  
 
Mindre justeringar föreslås i arbetsordningen. Bland annat att frågor ska lämnas in 
senast nio dagar före sammanträdet, det för att frågorna ska hinna med i utskicket 
av kallelsen. Det tydliggörs också hur repliker ska användas, där föreslås det 
samma tid och antal som Regionfullmäktige Sörmland tillämpar.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: Arbetsordningen kompletteras med ett avsnitt med rubriken 
Allmänhetens deltagande och att det sker i samband med att motionerna om web 
sändning och frågestund hanterats.  
Daniel Portnoff (M): Avslag till Gitte Jutvik Guterstams tilläggsförslag samt bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt Gitte Jutvik 
Guterstams tilläggsförslag. Ordförande finner att det avslås. 
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2023-02-07.  
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
 
Kopia till  
Kommunfullmäktige  
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§ 10 KS 2023/5 
 

Revidering av reglemente för gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län. 

  
________ 
 
 
Ärendet 
Gemensamma patientnämnden har i beslut 2022-09-08 § 14/22 rekommenderat 
samtliga kommuner i länet att godkänna förslag till förändrat reglemente för den 
gemensamma patientnämnden. Reglementet föreslås börjar gälla 1 januari 2023 
och förändringen som avses är att det gemensamma arbetsutskottet ska 
sammanträda vid minst fyra tillfällen per år istället för vid minst sex tillfällen. Den 
föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med den gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2023-01-04. 
Protokollsutdrag gemensam patientnämnd 2022-09-08 § 14/22. 
Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län. 
Nuvarande reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 KS 2023/23 
 

Revidering av förbundsordning samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för 
samordningsförbundet RAR Sörmland. 

  
________ 
 
 
Ärendet 
Gällande förbundsordning fastställdes 2009 och behövde uppdateras. 
Uppdateringen har skett utifrån den mall för förbundsordning som Nationella rådet 
tagit fram.  
 
Utöver anpassningen till Nationella rådets rekommendationer har förändringar 
gällande ersättning till ledamöter och ersättare i styrelsen gjorts. Ersättningen 
följer de principer som gäller för förtroendevalda i Region Sörmland. 
 
Mindre justeringar av redaktionell karaktär har gjorts, exempelvis har landsting 
bytts ut mot region.  
 
Samtliga förändringar redovisades som förslag på förändringar på 
samordningsförbundets medlemsmöte den 6 oktober 2022 och har skickats till 
förbundets medlemmar för antagande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2023-01-04.  
Protokoll, Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2022-12-08. 
Förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland, beslutad av 
förbundsstyrelsen 2022-12-08.  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 KS 2023/9 
 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare i Trosa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare i Trosa kommun.  
 
________ 
 
 
Ärendet 
I kommunallagen (5 kap. 3 § KL) finns bestämmelser som innebär att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.    
 
Syftet med bestämmelserna är att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata 
utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt stimulera till 
ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.  
 
Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare där kommunen 
är huvudman och ansvarig för verksamheten inför kommuninvånarna.  Fristående 
förskolor och skolor omfattas inte av programmet eftersom de är egna huvudmän 
för verksamheten.  
 
De krav som anges i programmet gäller för förfrågningsunderlag och avtal i 
upphandlingar som ligger framåt i tiden och kan inte få genomslag på gällande 
avtalsrelationer där villkoren redan är reglerade.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2023-01-12.  
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i 
Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2023-03-01 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 13 KS 2023/24 
 
Reviderad taxemodell för tillsyn, tillstånd och automatiska 
brandlarm inom Sörmlandskustens räddningstjänst  
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxemodell för tillsyn, 
tillstånd och automatiska brandlarm inom Sörmlandskustens räddningstjänst. 
 
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft  
 
________ 
 
 
Ärendet 
Vid en genomgång av taxorna för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) samt automatiska brandlarm har konstaterats att en översyn och 
modernisering är nödvändig. 
 
Från och med år 2023 ändrar Sörmlandskustens räddningstjänst system för 
nyckelhantering kopplat till automatiska brandlarm, då vanliga nycklar ersätts med 
digitala nycklar. Nya kunder kommer att ha digitala nycklar, och de medför en årlig 
kostnad. Befintliga kunder kan byta från vanliga nycklar till digitala nycklar. 
Prisökningen blir 108 kronor per objekt och år för dem som har ett automatiskt 
brandlarm. Bytet till digitala nycklar innebär högre säkerhet då nycklarna endast är 
aktiverade, och går att använda, under en tidsbegränsad period i anslutning till att 
det automatiska larmet har utlösts. För Sörmlandskustens räddningstjänst innebär 
det också att antalet nycklar som ska hanteras minskas. Avgiftsbeloppen i taxan är 
bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Nämnden får 
för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen med den 
procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året 
före avgiftsåret. Basår för indexuppräkning är oktober 2022. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-31, § 11. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-17. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2022-12-23. 
Reviderad taxemodell för tillsyn, tillstånd och automatiska brandlarm inom 
Sörmlandskustens räddningstjänst. 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(21) 
Kommunstyrelsen 2023-03-01 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 14     KS 2023/25 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd. 
 
___________  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade senast om revidering av Riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd 2021-12-08 §83. Det nya förslaget till riktlinjer är en 
ytterligare revidering av detta dokument.  
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla personer som ansöker om 
ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska 
alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som 
gör att avsteg görs. Vem som får fatta vilka beslut framgår av 
delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med 
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, 
förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.  
Denna revidering avser avsnittet gällande avveckling av CSN-lån för bosättning och 
medborgare i Storbritannien som tidigare jämställdes med medborgare i EU genom 
det tidigare gällande övergångsavtalet vid Brexit samt beslutsfattare enligt 
delageringsordning. Dessutom stryks referenserna då dessa snabbt blir inaktuella. 
 
 
Ärendets beredning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Humanistiska nämnden 2022-11-29, § 80. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, och verksamhetsutvecklare för 
socialkontoret Ola Nordqvist 2022-10-27. 
Revidering av handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(21) 
Kommunstyrelsen 2023-03-01 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 15      KS 2023/26 
 
Detaljplan för Fagerhult 2:219, Vagnhärads torg, Trosa 
kommun 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige att antar förslag till ny detaljplan för Fagerhult 2:219, 
Vagnhärads torg. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Fagerhult 2:219 är centralt belägen vid Vagnhärads torg och inrymmer idag olika 
typer av handel- och restaurangverksamheter. Hemköp finns etablerade inom 
fastigheten men behöver expandera. Mot bakgrund av det har planarbete påbörjats 
i Lånesta för att möjliggöra detta på annan plats. Kommunen har haft en dialog 
med HSB om en fortsatt etablering inom kommunen samt att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av Vagnhärads torg. 
 
Trosa kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med att förädla och 
vidareutveckla Vagnhärads torg. Genom kommunens förvärv av Fagerhult 2:219 
har en omvandling av torget möjliggjorts samtidigt som bostäder byggts runt 
torget. I och med Hemköps flytt ges nya förutsättningar för utveckling av 
torgmiljön och att ytterligare stärka området med bostäder. En fortsatt utveckling 
av Vagnhärads torg har stöd i kommunens översiktsplan. Ett förslag till ny 
detaljplan har arbetats fram vilket möjliggör ett nytt bostadskvarter med 
lägenheter i fyra byggnader. Tre av dessa är sammanbyggda och i bottenvåningarna 
mot Vagnhärads torg möjliggörs lokaler. Primärt förs en diskussion med Region 
Sörmland om att etablera en vårdcentral invid torget. 
 
Detaljplanen möjliggör för tredimensionell fastighetsbildning för att möjliggöra en 
uppdelning av ägandet när det gäller kommersiella lokaler och bostäderna.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13.  
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-06, § 83.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-22. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2022-10-28. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 16     KS 2023/18 
 
Svar på motion om att ta bort kravet på egenhändigt 
undertecknade motioner, interpellationer och frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Det ska vara enkelt att vara aktiv som politiker i Trosa kommun och goda idéer 
som underlättar uppdraget ska vi ta tillvara på. Att ta bort kravet på egenhändigt 
undertecknade motioner, interpellationer och frågor är en åtgärd som förenklar, det 
är lättare att mejla in en handling än att lämna in den fysiskt eller skicka med post. 
 
Att ta bort kravet på egenhändigt undertecknande blir också en naturlig följd av att 
vi arbetar alltmer digitaliserat. Det finns inte heller något lagkrav på att motioner, 
interpellationer och frågor ska vara egenhändigt undertecknade. 
 
________ 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V) har 2022-03-16 anmält en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås 
det att kravet på egenhändigt undertecknade motioner, interpellationer och frågor 
tas bort i fullmäktiges arbetsordning.  

 
 

Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2023-02-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2023-02-07. 
Motion att ta bort kravet på egenhändigt undertecknade motioner, interpellationer 
och frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 17     KS 2023/1 
 
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 2023/4 2.3 Beslut tillfälligt förordnande 
vård- och omsorgschef 

2023-02-06 Kommunchef 

KS 
2023/11 

1.10 Avsiktsförklaring om 
samverkan avseende 
Digifysiskt science center 
(Modda Sörmland). 

2022-12-28 Näringslivschef 

KS 2023/7 1.1 Avveckling av publikt och 
gratis wifi  

2023-01-23 Kommunstyrelsens 
ordförande 

 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-02-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(21) 
Kommunstyrelsen 2023-03-01 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18     KS 2023/2 
 
Övriga anmälningsärenden  

Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.  
___________ 
 
 
Ärendet  
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Brottsförebyggande rådet BRÅ 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2023-01-31. 
 
Kommunfullmäktige 
– Beslut 2022-11-29 § 97. Revidering av kommunfullmäktiges mål.  
 
Kommunstyrelsen  
– Beslut 2022-11-09 § 77. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i 
nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026.  
 
Kommunstyrelsens planutskott 
– Protokoll från sammanträdet 2022-12-01. 
– Protokoll från sammanträdet 2023-02-02. 
 
Revisionen 
– Revisionens rapport Granskning av internkontotroll i hantering av 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 2022-11-10.  
 
Trafikrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-12-07. 
 
Trosabygdens Bostäder AB, Trobo 
– Protokoll från styrelsemöte 2022-12-12. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-11-24. 
 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing, 2023-02-14. 
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