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§ 46

Val av justerare
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Arne Karlsson (KD) och Per Insulander (S) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
2. Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) utses till
justeringsledamöternas ersättare.
Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att ske i Trosa
kommunhus den 20 juni 2017.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Kungörelse/föredragningslista
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.
___________

Ärendet
Kungörelse om dagens sammanträde har varit införd i Södermanlands Nyheter
samt anslagits på kommunens anslagstavla från och med den 7 juni 2017 fram till
och med sammanträdesdagen. Kungörelse om dagens sammanträde har skickats
till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/101

Utdelning av priset Årets nybyggare 2017
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Landskog (M) delar ut priset Årets
nybyggare till Andreas Richter och Henrik Karlsson för byggnaden vid
Öbolandet 7:16.
Arkitekt: Inge Lundbäck på Arkoo.
Tomas Landskog delar även ut ett hedersomnämnande för Årets nybyggare till
Kristina och Christer Rytterström för huset vid Öbolandet 38:5.
Arkitekt: Trigueiros Arkitekter.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Avsägelser och val
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Martina Johanssons (C) avsägelse från uppdraget
som ledamot i samordningsförbundet RAR.
2. Kommunfullmäktige godkänner Bengt-Eric Sandströms (L) avsägelse från
uppdraget som ägarombud i samordningsförbundet RAR.
3. Kommunfullmäktige godkänner Daniel Tukias (MP) avsägelse från uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
4. Kommunfullmäktige godkänner Claes Hedlunds (S) avsägelse från uppdraget
som revisor för donationsstiftelser och fonder.
5. Bengt-Eric Sandström (L) väljs till ny ledamot i samordningsförbundet RAR.
6. Martina Johansson (C) väljs till nytt ägarombud i samordningsförbundet RAR.
7. Yvonne Larsson (MP) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
8. Siw Jansson (S) väljs till ny revisor för donationsstiftelser och fonder.
___________

Kopia till:
Samordningsförbundet RAR
Kultur- och fritidsnämnden
Revisionen
Martina Johansson
Bengt-Eric Sandström
Daniel Tukia
Yvonne Larsson
Claes Hedlund
Siw Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/86

Budget 2018 för Trosa kommun
Beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 21:66 kr/ skattekrona, vilket innebär
oförändrad skatt.
Kommunen ska avsätta minst 10 Mkr för medfinansiering av statliga
infrastrukturåtgärder.
Förslaget till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 antas.
Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara
styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om
investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel, ur
kommunstyrelsens investeringsreserv, till annan nämnd.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för
ettårssatsningar.
Nämnder och styrelse uppdras att senast i januari 2018 upprätta
internbudgetar för år 2018 inom beviljade anslag samt genomföra
verksamhetsförändringar för att klara budget år 2018.
Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel
enligt fastställda kriterier.
Kommunens internränta fastställs till 1,5 procent för år 2018.
Taxan för mät- och kartverksamhet höjs med 3 procent.
B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs
till 49.
Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under år 2018, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med
kommunens finanspolicy.
Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2018.

___________
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.
___________

Ärendet
Ärendet avser budget 2018 med planer 2019-2020 för Trosa kommun. Ärendet har
2017-05-31 behandlats i kommunstyrelsen.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 50

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
Martina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Maria Arman (MP): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkande till
förslag till budget.
Anna Wirmark (V): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkande till
förslag till budget.
Bertil Malmberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till ändringar och
tillägg till kommunstyrelsens förslag till budget.
Helena Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Emma Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Daniel Portnoff (M): Avslag på Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkande och
avslag på Sverigedemokraternas tillägg- och ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen om bifall till kommunstyrelsens förslag till budget mot
förslaget om bifall till Socialdemokraternas förslag till budget. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget.
Därefter ställer ordförande förslagen om tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden
mot förslaget om avslag på dessa. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår
samtliga tilläggs- och ändringsyrkanden.

Ärendets beredning
Ställningstagande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet till Budget 2018 med plan
2019-2020.
Ställningstagande från Sverigedemokraterna till Budget 2018 med plan 2019-2020.
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 70.
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Framtidsbudget för Trosa kommun 2018
med plan 2019-2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Budgetförslag från Alliansen, Budget 2018 med planer 2019-2020.

Kopia till:
Ekonomienheten
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/63

Svar på remiss om landstingsansökan till regeringen om att
bilda region – Region Sörmland 2019
Beslut
1. Trosa kommun tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om
att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i
Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019.
2. Trosa kommun tillstyrker att den kommande regionen också blir länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
___________

Ärendet
Landstinget Sörmland avser att den 30 september 2017 ansöka hos regeringen om
att, den 1 januari 2019, överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Därmed bildas det i
Södermanlands län en region med direktvalt fullmäktige 2019. Landstinget
Sörmlands fråga till länets kommuner samt regionförbundet är om de tillstyrker en
sådan ansökan.
Att bilda Region Sörmland, enligt ovan, innebär att Landstinget Sörmland och
Regionförbundet Sörmland går samman. I samma process föreslås även
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med
landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen
blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik. Att överta ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
kräver inte riksdagsbeslut utan är en fråga som kommunerna och landstinget i
länet själva beslutar om.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 71.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg,
2017-05-11.
Underlag från Landstinget Sörmland.

Kopia till:
Landstinget Sörmland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/80

Revidering och komplettering av teknik- och
servicenämndens investeringsbudget 2017
Beslut
1. Kommunfullmäktige utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget
2017 med 8,15 Mkr för:
a) Renoveringsprojektet ”Tomtaklints förskola inklusive personalentré”
b) Paviljong Skärlagsskolan
c) Utredning av fortsatt utbyggnad av Skärlagsskolan
d) Utredning av köks- och matsalskapacitet
e) Nytt frysrum på Tomtaklintskolans kök
f) Planerat underhåll av kommunens fritids-, frilufts- och föreningslokaler
g) Konvertering till fjärrvärme på Trosa reningsverk
h) Utökning av antalet parkeringsplatser
i) Ställplatser för husbilar
j) Utredning av kajen längs Trosaån
k) Ny lösning för vatten och avlopp vid Gästhamnen
l) Utredning av flytt av mottagningen på Korslöt
m) Belysning Västerljungsrondellen
2. Kommunfullmäktige godkänner att teknik- och servicenämndens
investeringsbudget för projektet Spindelparken tidigareläggs och flyttas från 2018
till i år 2017.
___________

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har funnit skäl att revidera investeringsbudgeten för
2017 avseende 13 projekt som samlats ihop till ett gemensamt ärende.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-10, § 58.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith 2017-04-20.
Teknik- och servicenämnden 2017-03-16, § 16.
Tjänsteskrivelse från Kultur-, fritids, teknik-, och servicekontoret 2017-03-15.

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/91

Reviderad taxa för anläggningsavgifter, anslutning till
allmän va-anläggning
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny taxa för anläggningsavgifter.
2. Den nya taxan för anläggningsavgifter ska gälla från och med 2017-07-01.
___________

Ärendet
Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på svenskt vatten VAV P96
och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och
avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-06-17 för att
gälla sedan 2016-01-01. Kommunens kraftiga tillväxt och
samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden i enlighet
med översiktsplanen samt tillkommande omvandlingsområden gör att det nu finns
behov av att se över taxan för anläggningsavgifter.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 72.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Teknik- och servicenämnden 2017-05-09, § 26.
Tjänsteskrivelse med bilagor från tekniska enheten 2017-05-03.

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Ekonomienheten
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/92

Reglemente för flaggning i Trosa kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar 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.
Trosa kommun saknar idag styrning för flaggning. Reglemente för flaggning i Trosa
kommun har därför tagits fram 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.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 73.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och nämndsekreterare Emma
Svedin 2017-05-16.
Förslag till reglemente för flaggning i Trosa kommun.

Kopia till:
Tekniska enheten
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/59

Förvärv av aktier i Inera AB från SKL Företag AB
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet och inträder som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
___________

Ärendet
Trosa kommun utvecklar fler och fler e-tjänster varför det är klokt att anta SKL
Företag AB:s erbjudande om att förvärva av aktier i företaget som inriktar sig på
utveckling av e-hälsa.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL
den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut
om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16
mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-10, § 57.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith, 2017-04-20.

Kopia till:
SKL Företag AB
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/62

Reglemente och samverkansavtal för gemensam
växelnämnd
Beslut
1. Oxelösunds kommun ska från och med den 1 september 2017 ingå i gemensam
växelnämnd med Trosa kommun och Gnesta kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den
gemensamma växelnämnden.
3. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun
fattar motsvarande beslut.
___________

Ärendet
Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Trosa kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa kommuns organisation.
Kommunfullmäktige i Oxelösund beslutade den 29 mars 2017, § 31, om att ansöka
om medlemskap i den gemensamma växelnämnden.
I och med att den gemensamma nämnden föreslås utökas med Oxelösunds
kommun har samverkansavtalet omförhandlats samt reglementet reviderats.
Oxelösunds kommun föreslås ingå i den gemensamma nämnden från och med den
1 september 2017.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 74.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Gemensamma växelnämnden 2017-04-05, § 6.
Tjänsteskrivelse från IT-chef Tommy Biserud och kanslichef Helena Edenborg,
2017-03-29.
Förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma växelnämnden.
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden.
Kopia till:
IT-chef
Oxelösunds kommun och Gnesta kommun
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/93

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen –
Regionförbundet Sörmland 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för
år 2016.
___________

Ärendet
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet
och bokslut för 2016. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och
tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de
enskilda ledamöterna.
Regionförbudets resultat för 2016 var -1,37 Mkr. Underskottet förs mot eget kapital
där medel för extrainsatser har balanserats från tidigare år. Underskottet var
planerat och budgeterat till -1,77 Mkr då Regionförbundet inte ska bygga upp ett
stort eget kapital. Det egna kapitalet var vid årets slut 15,46 Mkr. Målet är 12 Mkr.

Jäv
Daniel Portnoff (M), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Bertil Malmberg (SD)
anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2017-06-08.
Underlag från Regionförbundet Sörmland.

Kopia till:
Regionförbundet Sörmland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 58

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 16(24)

Dnr KS 2017/83

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år
2016.
___________

Ärendet
Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att
myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Trosa kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas
revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Jäv
Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 75.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2017-05-17.
Underlag från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Kopia till:
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 59

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 17(24)

Dnr KS 2017/95

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundet RAR i Sörmland 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2016.
___________

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 Landstinget 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 2016.
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 1,8 Mkr 2016. Med en ingående
balans på 3,6 Mkr var utrymmet för 2016 18,6 Mkr. 1,7 Mkr balanseras till 2017.
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Jäv
Martina Johansson (C) och Christer Påhlson (S) anmäler jäv och deltar inte i
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 76.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2017-05-16.
Underlag från Samordningsförbundet RAR.

Kopia till:
Samordningsförbundet RAR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 60

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 18(24)

Dnr KS 2017/71

Budget 2018 för samordningsförbundet RAR i Sörmland
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2018.
___________

Ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2017-04-11 kommit in med en
hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2018 års budget för
förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara
oförändrad med totalt 16 Mkr. Budgeten utökades med 1 Mkr 2017.
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr.
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november
2016. För Trosas del innebär det en kostnad på 167 237 kr, vilket är en ökning med
knappt 2 tkr jämfört med budget 2017. Landstinget svarar för 25 procent av
medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-10, § 59.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2017-04-24.
Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Kopia till:
Samordningsförbundet RAR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 19(24)

Dnr KS 2017/84

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
Beslut
Uppdrag 2-5 anses genomförda.
___________

Ärendet
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i
sammanställningen bereds av berörd nämnd.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 77.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2017-05-15.
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
2017-05-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

§ 62

Sida 20(24)

Dnr KF 2017/3

Frågor
Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

§ 63

Sida 21(24)

Dnr KF 2016/12

Svar på motion om gratis simskola för alla 6-åringar
Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:
Trosa kommun har en skyldighet, genom läroplanen, att se till att alla elever kan
simma i årskurs 3. Det innebär att alla elever får simundervisning i skolan, som del
i ämnet idrott och hälsa.
Utöver simundervisningen i skolan finns det goda förutsättningar för barn att lära
sig simma i kommunen genom närhet till utomhusbad och badhus samt flera
aktörer som anordnar simskolor, även under sommaren.
Sommarlovsstödet är inte möjligt att använda till simskola under sommaren för
enbart 6-åringar. Om gratis simskola ska erbjudas måste andra medel avsättas för
ändamålet.
___________
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot
beslutet, se nedan.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har 2016-06-15
kommit in med en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och införa gratis
simskola för alla 6-åringar under sommaren.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Arman (MP): Bifall till motionen.
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till motionen.
Per Insulander (S): Bifall till motionen.
Anna Wirmark (V): Bifall till motionen.
Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 22(24)

Forts. § 63

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 21 Ja-röster mot 13 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Se bilaga 1 för omröstningslista.

Skriftlig reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar en skriftlig reservation:
”Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att alla 6-åringar i kommunen bör
erbjudas gratis simskola. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna avslog motionen. Vi håller fast vid
att förslaget bör genomföras. Vi har förmånen att bo i en kustkommun där många
vattendrag finns. Många föräldrar tar idag ett ansvar för att lära sina barn
vattenvett och att simma tidigt. Trots det har drunkningstillbuden ökat. Ett sätt att
arbeta preventivt och trygga våra medborgare är att erbjuda gratis simskola under
sommaren. Vi anser att en dialog med olika föreningar och entreprenörer för att
genomföra detta snarast bör åläggas de förvaltningar som kan möjliggöra det.
Kommunen kan finansiera gratis simskola via föreningsbidraget och bidra med
hjälp/lekledare till verksamheten via sommarjobb.”

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2017-05-31, § 78.
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2017-05-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22.
Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04, § 15.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg 2017-04-27.
Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S)
2016-06-15.
Kopia till:
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 23(24)

§ 64

Anmälan av inkomna motioner
Beslut
Anmäld motion överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
___________

Ärendet
Följande motioner anmäls till dagens sammanträde med kommunfullmäktige:
Motion

Ställd av

1. Motion om att bygga en parkourbana
i kommunen
(Dnr KF 2017/13)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Christer Påhlsson (S)

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 65

Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

Sida 24(24)

Dnr KF 2017/2

Övriga anmälningsärenden
Inga övriga anmälningsärenden har kommit in till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

