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§1

Val av justerare
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Bengt-Eric Sandström (L) och Per Insulander (S) att
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande.
2. Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) utses till
justeringsledamöternas ersättare.
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus
den 20 mars 2018.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

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

Ärendet
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla
från och med den 6 mars 2018 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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§3

Avsägelser och val
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Daniel Tukias (MP) avsägelse från uppdraget som
ersättare i miljönämnden.
2. Kommunfullmäktige godkänner Daniel Peres (S) avsägelse från uppdraget som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
3. Kommunfullmäktige godkänner Kerstin Alksäters (S) avsägelse från uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
4. Britta Eklund (MP) väljs till ny ersättare i miljönämnden.
5. Kerstin Alksäter (S) väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
6. Sandra Karlsson (S) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
7. Martin Snygg (L) väljs till ny ledamot i valnämnden på den plats som tidigare
varit vakant efter Jonas Knutsson (L).

Kopia till:
Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Valnämnden
Daniel Tukia
Daniel Peres
Kerstin Alksäter
Britta Eklund
Sandra Karlsson
Martin Snygg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Information om överförmyndarverksamheten i Trosa
kommun
Överförmyndarhandläggare Nadja Furuberget Skog och överförmyndaren Esbjörn
Eriksson (M) informerar om överförmyndarverksamheten i Trosa kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/34

Revidering av barnomsorgsavgifter i Trosa kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderade regler för barnomsorgsavgifter i Trosa
kommun.
___________

Ärendet
Skolkontoret har sett över regler för barnomsorgsavgifter i Trosa kommun. Följande
ändringar i regelverket förelås:
 Sista meningen i stycket kontroll av inlämnad inkomstuppgift på s. 5 tas
bort då detta hanteras inom ramen för ekonomikontorets faktureringsrutiner.


I första meningen, stycket obetalda barnomsorgsavgifter, s. 5, görs tillägg
och ändringar för att innehållet ska överensstämma med kommunstyrelsens
riktlinjer för kravhantering.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 17.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Humanistiska nämnden 2017-11-28, § 104.
Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Daniella Almcrantz, administrativ
chef 2017-11-16.
Förslag till barnomsorgsavgifter i Trosa kommun.

Kopia till:
Skolkontoret
Humanistiska nämnden
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/35

Revidering av skolskjutsreglementet
Beslut
Kommunfullmäktige antar Trosa kommuns reviderade skolskjutsreglemente.
___________

Ärendet
Planering och genomförande av skolskjuts kräver att det finns politiskt förankrade
regler i ett skolskjutsreglemente. I skollagen föreskrivs att kommunen ska ta
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
annan särskild omständighet i bedömningen av behov av skolskjuts. Kommunens
skyldighet omfattar endast elever som verkligen behöver skolskjuts utifrån dessa
kriterier. Det anges dock inte i närmare i detalj när skolskjuts ska anordnas.
Skollagen ger därmed kommunen möjlighet att utifrån elevens förutsättningar och
lokala förhållanden själv bedöma när skolskjuts ska ordnas och om vilka elever som
har behov av skolskjuts.
För att underlätta hanteringen har kommunen att anta riktlinjer för skolskjuts
vanligen genom ett skolskjutsreglemente. Nuvarande Skolskjutsreglemente antogs i
fullmäktige 2009-11-04, med en uppdatering av tillämpningsföreskrifterna 2011.
Revideringen av skolskjutsreglementet är mer formellt utformad och innehåller ett
antal justeringar och uppdateringar.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Humanistiska nämnden 2017-11-28, § 89.
Tjänsteskrivelse från Ingemar Bergström, kollektivtrafiksamordnare 2017-11-20.
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente för Trosa kommun.

Kopia till:
Kollektivtrafikhandläggare
Humanistiska nämnden
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/37

Nytt verksamhetsområde för spillvatten inom Tofsö
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt verksamhetsområde för spillvatten för
fastigheter i området Tofsö enligt tomtkarta bifogad till kultur-, fritid-, teknik-, och
servicekontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-22.
2. Nytt verksamhetsområde gäller från det att beslutet vinner laga kraft.
___________

Ärendet
Länsstyrelsen har förelagt Trosa kommun att som huvudman att upprätta och drifta
en allmän avloppsanläggning, gemensam för alla fastigheter inom Tofsö. För att VAhuvudman ska kunna fullgöra sina skyldigheter måste ett nytt verksamhetsområde
för Spillvatten inom Tofsö upprättas och fastställas av kommunfullmäktige.
Varje fastighet som ansluts ska vid tiden för anslutning erlägga gällande taxa för
anläggningsavgift. Fastighetsägaren är därefter skyldig att följa det som anges i
Lagen om allmänna vattentjänster och ABVA för Trosa kommun.
Kostnad för anläggande av VA- anläggning i området bekostas av
anläggningsavgifter.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Teknik- och servicenämnden 2017-11-30, § 63.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg 2017-11-22.
Karta, Nytt verksamhetsområde för spillvatten inom Tofsö.

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Tekniska enheten
Tofsö samfällighetsförening
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/36

Revidering av allmänna bestämmelser för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kompletterad ABVA, Allmänna
bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.
2. Kompletterad ABVA gäller från det att beslutet vinner laga kraft.
___________

Ärendet
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, LAV, (2006:412) så ska huvudmannen
anta allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Kommunfullmäktige antog nuvarande ABVA att gälla från och
med 2009. De allmänna bestämmelserna behöver nu kompletteras med anledning
av att det inom delar av verksamhetsområden framgent finns områden med lokal
kretsloppslösning. Dessa områden har separerat spillvattensystem med
klosettvatten (KL) som avleds till sluten tank och separat anläggning för bad-,diskoch tvättvatten (BDT).

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Teknik- och servicenämnden 2017-11-30, § 65.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg 2017-11-22.
Förslag till reviderade allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Tekniska enheten
Tofsö samfällighetsförening
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/38

Detaljplan för Storökan 5 m.fl. del 1
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Storökan 5 m.fl. del 1.
___________

Ärendet
Storökan 5 m.fl. är en centralt belägen fastighet med fina utblickar över Trosa och
hamnområdet. På fastigheten finns ett bostadshus vilket inte använts för
permanentboende på många år. Under våren 2016 fick fastigheten en ny ägare i
syfte att utveckla och förtäta området.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 december 2017, § 104 godkänt
granskningsutlåtande, illustration och planbeskrivning inför slutligt antagande i
kommunfullmäktige. Efter godkännandet i nämnden har fastighetsägaren till
Storökan 2 uppmärksammat att prickmarkavgränsningen i den nu föreslagna
detaljplanen inte fullt ut överensstämmer med gällande detaljplan. Plankartan
behöver revideras och därför delas plankartan upp i två delar, där del 2 som
innefattar den norra delen beslutas i ett särskilt beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-30, § 7.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda
Axelsson 2018-01-09.
Reviderad plankarta 2017-12-19.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-05, § 104.
Planbeskrivning med tidigare plankarta och illustration.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/39

Detaljplan för del av Långnäs 5:1 i Trosa
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Långnäs 5:1 i Trosa.
___________

Ärendet
När detaljplanen för del av Långnäs 5:1 (Skogsstigen) togs fram ingick initialt
även området mellan Sjölundavägen och Östra Stadsfjärden i planområdet. Då
tillståndsprocessen kring föreslagen muddring och brygganläggning visade sig vara
mer komplicerad än förväntat delades planprojektet upp i två delar.
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget redovisar nio nya småhus
utmed Sjölundavägen. Marken mellan bostadshusen och vattnet är allmänt
tillgängligt genom det gångstråk som anläggs och vassområdet muddras upp och
möjliggör båtplatser och besöksbryggor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 22.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-06, § 90.
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2016-10-25.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/40

Detaljplan för Utsikten 5 m.fl.
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Utsikten 5 m.fl.
___________

Ärendet
Trosa kommun har sålt fastigheten Utsikten 5, på fastigheten finns
Societetshuset. Fastigheten är planlagd sedan tidigare i P84-8 där fastigheten är
reglerad som samlingslokal. Byggnaden har ingen ytterligare skyddsbestämmelse i
detaljplanen.
Societetshuset var under länge en samlingslokal för sommargäster som besökte
Trosa kring sekelskiftet 1800- och 1900-talet. Byggnaden är högt belägen invid
Trosa Alper och har fin utsikt mot inloppet till Trosa hamn. Intill passerar ett
gångstråk genom det mindre skogsområdet som sträcker sig mot Skärborgarnas
hus. Utifrån har byggnaden en speciell gestaltning vilken är synlig från stora delar
av Trosa tätort. Ett planförslag har nu arbetats fram vilket möjliggör en tillbyggnad
av ett nytt bostadshus i den bakre delen av fastigheten. En ny tillfart för bil
möjliggörs och det allmänna gångstråket flyttas nedanför fastigheten.
Societetshuset får en skyddsbestämmelse med tanke på dess kulturhistoriska värde
exteriört och ges en beteckning som både möjliggör bostadsändamål som viss
verksamhet.

Jäv
Ricken Svensson-Nyquist (L) anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-05, § 105.
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2017-11-10.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/40

Ställningstagande till Trobos planerade nyproduktion
Trosa 11:1
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Trosabygdens Bostäder AB:s planerade
nyproduktion av 88 smålägenheter inom fastigheten Trosa 11:1.
___________

Ärendet
Den 1 februari fattade Trobos styrelse beslut om att inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande rörande planerad nyproduktion inom fastigheten Trosa 11:1.
Under förutsättning att kommunfullmäktiges ställningstagande är positivt gavs VD i
uppdrag att teckna erforderliga avtal för en möjlig byggnation samt gå vidare med
ansökan om investeringsstöd. En förutsättning för den planerade nyproduktionen är
även att kommunfullmäktige utökar befintliga borgensramar med 80 000 000
kronor.
Trosabygdens Bostäder AB:s beviljade borgensram är 560 Mkr och nyttjad borgen
519 Mkr. Borgen som inte har utnyttjas kommer att nyttjas för att bolaget ska
fortsätta att upprusta nuvarande bostadsbestånd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene
Bernfalk, 2018-02-15.
PM från Cecilia Högberg, VD Trosabygdens Bostäder AB, 2018-02-14.
Beslut från bolagsstyrelsen i Trosabygdens Bostäder AB, 2018-02-01, § 7.

Kopia till:
Trobo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/44

Tak för borgen 2018 samt höjning borgensavgift
Beslut
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 och att en borgensavgift om 0,45 procent av
nyttjat borgensåtagande debiteras Trosabygdens Bostäder AB.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 37 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader och att en borgensavgift om 0,45 procent av nyttjat
borgensåtagande debiteras Trosabygdens Bostäder AB.
3. Höjning av borgensavgift till 0,45 %.
4. Detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 2017-03-15, § 13.
___________

Ärendet
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6. kap. 33 §) inte delegera
beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Delegeringsförbudet anses
dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning.
Då kommunfullmäktige angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses
beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet
som endast är förbehållet kommunfullmäktige.
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 ett tak
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att
preskriberas.
I föreliggande ärende föreslås borgensramen för Trosabygdens Bostäder AB att
höjas med 80 Mkr till 640 Mkr på grund av nybyggnation av smålägenheter inom
fastigheten Trosa 11:1.
Bakgrunden till höjningen av borgensavgift är de föreslagna förändringarna i
Kommuninvests ägardirektiv angående Kommuninvests prisstrategi som stämman
förväntas fatta beslut om i april. Därför föreslås borgensavgiften höjas från 0,35 %
till 0,45 %.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 16(26)

Forts. § 13

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 28.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene
Bernfalk, 2018-02-15.
Sammanställning lån.
Kommuninvests underlag inför medlemssamråd 2018.

Kopia till:
Ekonomichef
Trobo, VD och styrelse
Trofi, VD och styrelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 14

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 17(26)

Dnr KS 2017/170

Justering av priser i Movingo
Beslut
Trosa kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
beslut om;
– Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo)
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre
än pris på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt
att ändra priset i för biljetten i Mälardalstaxan upp till priset för motsvarande
biljett i ägarnas trafik plus 300 kronor.
___________

Ärendet
MÄLAB,s Styrelse beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo.
Besluten om priser villkorades mot godkännande av MÄLAB:s ägare.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall
lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala
län där en Movingo Märsta – Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras
säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket
som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och
UL. En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de
enbart avser nyttja SL och UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det
uppmärksammats att en överströmning till Movingo skulle kunna bli större och i så
fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad som tidigare antagits.
Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att
införa ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i
lokaltrafiken med samma geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset
på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre än priset på biljetten i lokaltrafiken.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 24.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström, 2018-01-20.
Protokollsutdrag från Direktionen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017-10-06,
§ 11.
Beslutsförslag, justering av priser i Movingo.

Kopia till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

§ 15

Sida 18(26)

Dnr KF 2018/3

Frågor
Beslut
1. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Daniel Portnoff (M) om kommunens medarbetarenkät.
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats muntligen.
2. Per Insulander (S) medges ställa en fråga till humanistiska nämndens ordförande
Helena Koch (M) om personalens arbetsmiljö.
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats muntligen.
___________

Ärendet
Till dagens sammanträde har två frågor kommit in:
1. Fråga om kommunens medarbetarenkät ställd av Ann-sofie Soleby-Eriksson
(S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).
2. Fråga om personalens arbetsmiljö ställd av Per Insulander (S) till
humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M).

Ärendets beredning
Fråga från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) 2018-03-05.
Fråga från Per Insulander (S) 2018-03-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 16

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 19(26)

Dnr KF 2018/5

Svar på interpellation om kommunens vuxenutbildning
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen anses vara besvarad.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) har kommit in med en interpellation till humanistiska
nämndens ordförande Helena Koch (M) om kommunens vuxenutbildning.

Ärendets beredning
Interpellationssvar från Helena Koch (M) 2018-03-07
Interpellation från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) 2018-02-20.

Kopia till:
Humanistiska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

§ 17

Sida 20(26)

Dnr KF 2018/4

Svar på interpellation om mer trygghet
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen anses vara besvarad.
___________

Ärendet
Christer Påhlson (S) har kommit in med en interpellation till individ- och
familjeutskottets ordförande Bengt-Eric Sandström (L) om mer trygghet.

Ärendets beredning
Interpellationssvar från Bengt-Eric Sandström (L) 2018-03-02.
Interpellation från Christer Påhlson (S) 2018-02-20.

Kopia till:
Humanistiska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

§ 18

Sida 21(26)

Dnr KF 2017/15

Svar på motion om tankställe för biogas/fordonsgas
Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:
Trosa kommun arbetar för att främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi
har tidigare utnyttjat Klimatklivsstödet, bl.a. för att installera laddningsplatser för
elbilar, och kommer även fortsättningsvis utnyttja stödet för kommande
klimatsatsningar.
Ekologienheten har utrett frågan om tankställe för biogas/fordonsgas och
konstaterar att ur konkurrenssynpunkt är det inte lämpligt att kommunen själv
etablerar ett tankställe för gas. Kommunen ska istället uppmuntra det lokala
näringslivet till att utöka bränsleutbudet med biobränsle.
___________
Reservation
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
___________

Ärendet
Maria Arman (MP) har 2017-09-08 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där
hon föreslår att kommunfullmäktige genom en riktad post i budget för 2018 verkar
för att med stöd av klimatklivet få lokal tillgång till och större användning av
förnybara bränslen genom att på lämpliga sätt se till att det blir etablering av ett
tankställe för biogas i Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Arman (MP): Bifall till motionen.
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 22(26)

Forts. § 18

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 25.
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2018-02-13.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Kommunstyrelsens ekoutskott 2017-12-04, § 51.
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2017-11-20.
Motion angående tankställe för biogas/fordonsgas från Maria Arman (MP),
2017-09-07.

Kopia till:
Ekoutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 23(26)

Dnr KF 2017/16

Svar på motion om att utveckla ungdomsinflytandet
Beslut
1. Motionen tillstyrks delvis.
2. Kommunfullmäktige anför följande:
Vi är måna om att tillvarata ungdomarnas intresse och engagemang i frågor som
gäller Trosa kommun. Därför erbjuds ungdomarna bland annat att vara
remissinstans i aktuella frågor och vara med och driva projekt som riktar sig direkt
till ungdomar.
Nuvarande struktur på ungdomsgrupper och ungdomsråd har växt fram efter hand i
samarbete med kommunens ungdomar. Det är viktigt att det även fortsättningsvis
har möjlighet att utvecklas i den riktning som de själva vill och att formerna för
arbetet inte är låsta i ett formaliserat styrdokument. Tidigare försök med att inrätta
ett formellt ungdomsråd har inte lyckats. Därför avslås motionen i den del som
handlar om att ge ungdomsrådet samma formella status som övriga kommunala
råd.
Motionen tillstyrks i den del som gäller årlig budget. Från och med 2019 kommer
ungdomsrådet tilldelas en årlig budget för planering och fördjupat arbete inom de
ramar man valt.
___________
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) har
2017-09-18 kommit in med en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge
ungdomssamverkan/ungdomsråd samma formella status som övriga kommunala
råd samt en årlig budget.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 24(26)

Forts. § 19

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till motionen.
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen.
Maria Arman (MP): Bifall till motionen.

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

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-02-28, § 25.
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2018-02-13.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg,
2018-01-24.
Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och
Tommy Fogelberg (V), 2017-09-18.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 25(26)

§ 20

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

Ärendet
Följande motion anmäls vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige:
Motion

Ställd av

1. Motion om att inrätta lärcentrum
(Dnr KF 2018/6)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Birigtta Danielsson (S)

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 21

Sammanträdesprotokoll
2018-03-14

Sida 26(26)

Dnr KF 2018/2

Övriga anmälningsärenden
Ärendet
Kommunfullmäktige har tagit del av följande förteckning av övriga
anmälningsärenden:
Revision
– Granskning av strategisk kompetensförsörjning, revisionsskrivelse och
revisionsrapport 2017-12-01. (Dnr rev 2017/4)
– Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap, revisionsskrivelse och
revisionsrapport 2017-12-04. (Dnr rev 2017/5)
– Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, Kommunfullmäktiges i Trosa kommuns beslut den 25 oktober
2017, § 86, att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa.
– Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, Kommunfullmäktiges i Trosa kommuns beslut den 25 oktober
2017, § 89, att anta detaljplan för Öbolandet 16:1 i Trosa.

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2018-03-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

