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§ 43

Val av justerare
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Ricken Svensson-Nyquist (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 14 juni 2018.
___________
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Utdragsbestyrkande
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§ 44

Kungörelse/föredragningslista
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista med följande ändring:
• Ärende 28, Svar på interpellation om hur den ekologiska och kemiska
statusen ska förbättras i Trosas fjärdar, hanteras vid nästa sammanträde
eftersom interpellanten är förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.
___________

Ärendet
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla
från och med den 5 juni 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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§ 45

Avsägelser och val
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Staffan Malms (M) avsägelse för hans uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige godkänner Staffan Malms (M) avsägelse för hans uppdrag
som ersättare i miljönämnden.
3. Kommunfullmäktige godkänner Ulf Hagstedts (M) avsägelse för hans uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktige godkänner Esbjörn Erikssons (M) avsägelse för hans
uppdrag som Överförmyndare.
5. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Staffan Malm (M).
6. En ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ulf Hagstedt (M).
7. Uppdraget som Överförmyndare hålls vakant.
8. Per Liljekvist (M) väljs till ny ersättare i miljönämnden.

Kopia till:
Länsstyrelsen
Miljönämnden
Staffan Malm
Ulf Hagstedt
Esbjörn Eriksson
Per Liljekvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KF 2018/11

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för
mandatperioden 2015-2018
Beslut
Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för perioden 20152018:
Ordförande:
Vice ordförande:

Daniel Portnoff (M)
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Ordinarie:

Bengt-Eric Sandström (L)

Ersättare:

John Carlsson (C)
Arne Karlsson (KD)
Birgitta Danielsson (S)

___________

Ärendet
Kommunfullmäktige reviderade reglementet för kommunstyrelse och nämnder
2018-04-25 § 33. Revideringen innebar förtydligande kring krisledningsnämnden.
Nämnden ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ha en ordförande och
en vice ordförande. Kommunfullmäktige måste nu ta ett formellt beslut om val av
ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ärendets beredning
Valberedningen 2018-06-13, § 4.
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-06-04.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Daniel Portnoff (M)
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Bengt-Eric Sandström (L)
John Carlsson (C)
Arne Karlsson (KD)
Birgitta Danielsson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KF 2018/95

Budget 2019 för Trosa kommun
Beslut
1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr, på grund av skatteväxling
6 öre, vilket innebär 6 öre lägre kommunalskatt.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av
statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020-21 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara
styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om
investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur
kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för
ettårssatsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2018 upprätta
internbudgetar för år 2019 inom beviljade anslag samt genomföra
verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel
enligt fastställda kriterier.
10. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1% till 40,50%.
11. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder med 100 Mkr i enlighet med kommunens finanspolicy.
12. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.
__________

Ärendet
Ärendet avser budget 2019 med planer 2020-2021 för Trosa kommun. Ärendet har
2018-05-30 behandlats i kommunstyrelsen.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47

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.
Björn Kjellström (MP): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget.
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget.
Bertil Malmberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Helena Koch (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Britta Eklund (MP): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget.
Marina Fallai (MP): Bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget.

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

Ärendets beredning
Ställningstagande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet till Budget 2019 med plan
2020-2021.
Ställningstagande från Sverigedemokraterna till Budget 2019 med plan 2020-2021.
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 82.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Framtidsbudget för Trosa kommun 2019
med plan 2020-2021.
Budgetförslag från Alliansen, Budget 2019 med planer 2020-2021.

Kopia till:
Ekonomienheten
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KF 2018/10

Budget 2019 för kommunrevisionen
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för
kommunrevisionen 2019.
___________

Ärendet
Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan. Kommunrevisionens uppgift är
att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden,
enligt vad som regleras i kommunallag och enligt god revisionssed.
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktiges presidium inkommit med
budgetunderlag för år 2019.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår en uppräkning av föregående års budget
med 2 % enligt beslutad budgetanvisning. Budgeten bedöms skapa förutsättningar
för att en professionell och oberoende revision ska kunna utföras.

Ärendets beredning
Beslutsförslag från kommunfullmäktiges presidium 2018-05-29.
Budgetunderlag från kommunrevisorerna.

Kopia till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 49

Sida 11(34)

Dnr KS 2018/79

Avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Trafikverket.
___________
Reservation
Tommy Fogelberg (V), Björn Kjellström (MP) och Bertil Malmberg (SD) reserverar
sig skriftligen mot beslutet, se nedan.
Marina Fallai (MP) och Britta Eklund (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se
nedan.
___________

Ärendet
Sedan början av 2000-talet har Trosa kommun arbetat för en avlastande länk
väster om Trosa tätort. Eftersom kommunen växer ökar belastningen på det
befintliga vägnätet och möjligheterna att åtgärda detta inom befintlig stadsmiljö är
mycket begränsad. Infart västra Trosa är en del av den regionala
infrastrukturplanen och är ett gemensamt projekt mellan kommunen och
Trafikverket.
Avtalet reglerar ansvar för finansiering där kommunen står även fortsättningsvis för
60 % av kostnaden och Trafikverket via den regionala infrastrukturplanen för 40 %
av kostnaden. Därutöver ska kommunen bygga och bekosta den gång- och
cykelväg som är planerad utmed delar av vägsträckningen. Avtalet redovisar även
en tänkt tidplan för det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Kjellström (MP): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Bertil Malmberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Per Insulander (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marina Fallai (MP): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Fogelberg (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 49

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 28 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Se bilaga 1 för omröstningslista.

Skriftliga reservationer
Tommy Fogelberg (V), Björn Kjellström (MP) och Bertil Malmberg (SD) lämnar en
skriftlig reservation:
” Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna det förelagda avtalet mellan
Trafikverket och Trosa kommun. Skälen anförs nedan.
Redan skrivningarna i §8 som innebär att kommunen tar del av risken för
fördyringar och §5 som innebär att kommunen accepterar att endast en planskild
passage för oskyddade trafikanter ingår i projektet, anser vi vara grund för att
avvisa avtalsförslaget.
Till detta kommer att det saknas objektivt underlag som visar att vägprojektet i
kombination med den exploatering som är tänkt att finansiera det ger en
förbättring av trafiksituationen i Trosa. Det är inte heller visat att det
bostadsbyggande väster om Trosa som beskrivs i Dnr KS 2016/130 är nödvändigt
för kommunens utveckling. Det är därmed inte visat att projektet innebär fördelar
som motiverar de ingrepp i Hunga strövområde som det orsakar.
Vi anser också att det är osäkert om den finansieringslösning som presenterades i
pressmeddelande 2016-11-22 håller. Det saknas exploateringsavtal för större delen
av de tänkta exploateringarna, intäkten från markförsäljning vid den nya rondellen
är spekulativ och det saknas kassaflödesanalys som visar att utgiften för
medfinansieringen av vägen kan återfås inom rimlig tid.
I övrigt hänvisar till de reservationer, yttranden, remissvar mm som tidigare
lämnats - antingen gemensamt eller var för sig - under mandatperioden i de
församlingar där frågan Infart Västra Trosa avhandlats.”
Marina Fallai (MP) och Britta Eklund (MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Motivering till denna reservation – därför att avtalet skulle kunna innebära att en
ny vägdragning blir av.
• Ny orörd mark måste exploateras.
• Trosas enda ostörda naturliga strövområde på gångavstånd från centrum
försvinner.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 49

•
•
•
•
•

Med den nya vägen försvinner tystnaden som idag kan upplevas i
Hungaskogen.
Ökad biltrafik.
Löser inte trafik genomströmningen på Smäckbrogatan.
För osäker och oklar finansiering.
Trosa måste inte växa åt alla håll. Trosa är och ska förbli ett litet samhälle.”

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 83.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda
Axelsson, 2018-0-18.
Granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun.

Kopia till:
Planchef
Trafikverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/108

Energi- och klimatplan för Trosa kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslag till Energi- och klimatplan för Trosa kommun.
___________

Ärendet
Ekoutskottet ansvarar för att kommunens Energi- och klimatplan revideras under
2018. Syftet med Energi- och klimatplanen är att Trosa kommun ska medverka till
att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Målsättningen är att kunskap,
medvetenhet och samarbete ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar
energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska
område. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de
helägda kommunala bolagen. Åtgärdsplanen revideras och utvärderas årligen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stafan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Kjellström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 84.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Kommunstyrelsens ekoutskott 2018-05-07, § 26
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2018-04-24.
Samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.
Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Kopia till:
Ekoutskottet
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/100

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Trosa kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Trosa kommun, innebärande ändring av föreskriften från 1 juli förutsatt att
Länsstyrelsen godkänner.
___________

Ärendet
Tekniska enheten har identifierat ett behov av att komplettera lokala
ordningsföreskriften för torghandeln med utökade tidpunkter för försäljning av
tillagade livsmedel i hamnen plats 12-13. Ändringen avser tider för försäljning, 5 §.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 85.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Teknik- och servicenämnden 2018-05-03, § 28.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2018-04-25.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun.

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Länsstyrelsen
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/101

Revidering av renhållningstaxan
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringen till avfallstaxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. De kompletterade taxorna gäller från och med 2018-07-01.
___________

Ärendet
Teknik och servicenämnden föreslog den 2017-09-28 en ny avfallstaxa,
kommunfullmäktige beslutade om den samma 2017-11-29. I samband med
införande av den nya taxan har det identifierats att några taxor saknades och att
något förtydligande behövdes. Dessa identifierade brister kompletteras nu i taxan.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 86.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Teknik- och servicenämnden 2018-05-03, § 27.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-04-24.
Revidering av renhållningstaxan.

Kopia till:
Teknik- och servicenämnden
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 53
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Dnr KS 2018/111

Revidering av PBL-taxan för delar av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad PBL-taxa för delar av
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga
kraft.
___________

Ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde
ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.
Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag
som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde
Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.
Sedan dess har taxan reviderats vid två tillfällen för att möta förändringar i
lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är
så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering
som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är
desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 87.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-29, § 51.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2018-05-04
Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Kopia till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/102

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

Ärendet
Ica Fastigheter äger sedan lång tid tillbaka Hammaren 12 och 13 där ICA Trossen
är belägen. För något år sedan förvärvade Ica Fastigheter även Hammaren 5 i syfte
att bygga ut och utveckla butiken, skapa bättre parkeringsmöjligheter och säkrare
tillfarter för såväl kunder som varutransporter.
Fastigheterna är planlagda i två etapper sedan länge. Sedan ICA Trossens
etablering har antalet besökare och näringsidkare ökat och periodvis är trafik- och
parkeringssituationen mycket besvärlig. Det föreslagna planområdet är utpekat
som ett framtida handelsområde i en utredning som gjordes år 2010. Det har också
funnits ett intresse att utveckla fastigheten Hammaren 5 och det har tidigare
funnits ett planuppdrag i detta syfte. Genom att ta ett helhetsgrepp om hela
kvarteret bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns goda förutsättningar att
möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter samt att skapa en bättre
trafik- och parkeringslösning för området.
Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av en större livsmedelsbutik, utbyggnad av
befintlig byggnad för blandad handel. Frågor som varit av vikt att hantera i
detaljplanen har varit gestaltning av byggnader och parkeringar, trafiksäkra
tillfarter samt områdets betydelse för entrén till Trosa.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 88.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-08, § 41.
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson, 2018-04-03.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2018/103

Detaljplan för Liturgen 1
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Liturgen 1.
___________

Ärendet
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015
identifierades den del av Liturgen 1 invid Stensundsvägen som ett lämpligt nytt
boendeområde. Under hösten 2016 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling
för att ge olika exploatörer möjlighet att visa på hur marken bäst kan användas.
Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram.
Ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram utifrån det vinnande förslaget i
markanvisningstävlingen och det har nu samråtts med berörda sakägare,
myndigheter m.fl. Området föreslås få två tillfarter från Tomtaklintgatan och
bebyggelsen är placerad ut mot gaturummet för att skapa en mer stadsmässig
miljö. Eftersom det nedre våningsplanet kan vara svårt att bygga bostäder i sin
helhet föreslås att den delen även kan innehålla handel och kontor. Detaljplanen
har tagit hänsyn till den kommande cirkulationen som ska byggas i intilliggande
korsning. Inom naturområdet ska ett allmänt gångstråk anordnas.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 89.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-08, § 42.
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson, 2018-04-03.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/104

Detaljplan för Teologen 2
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Teologen 2.
___________

Ärendet
Det pågår för närvarande en omfattande och varierad byggnation i Trosa kommun.
Det byggs såväl villor, parhus, radhus, bostadsrätter som hyresrätter. Det som dock
saknas är ett större antal mindre hyresrätter med en lite lägre hyresnivå. Mellan
kvarteret Teologen som sedan tidigare bebyggts med hyresrätter av det kommunala
bostadsbolaget TROBO och kv. Mejseln som för närvarande kompletteras med
bostadsrätter och hyresrätter finns en friyta med mycket sparsam användning. Ytan
vore lämplig för bostadsbyggnation och ett förslag till ny detaljplan har arbetats
fram.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 90.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-29, § 50.
Tjänsteskrivelse med bilagor från planchef Linda Axelsson, 2018-05-20.

Jäv
Sune G Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.

Kopia till:
Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/132

Överklagan av beslut om upphävande av detaljplan för del
av Tureholm 2:24
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens överklagande den
8 mars 2018 gällande Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges
beslut den 25 oktober 2017, § 86, om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i
Trosa.
___________

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 86, att anta förslag till
detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa. Beslutet har prövats av Länsstyrelsen
som beslutat att upphäva, med stöd av 11 kap. 10 och 11 § plan- och bygglagen
(2010:900) PBL, kommunfullmäktiges beslut.
Den 8 mars 2018 fattade samhällsbyggnadsnämndens ordförande ett
delegationsbeslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om att upphäva
detaljplanen. Anledningen att det togs som delegationsbeslut (enligt punkt 1.1 i
nämndens delegeringsordning, Beslut i brådskande nämndärenden) var att det inte
hann hanteras på nästa nämndsammanträde eftersom överklagan av
Länsstyrelsens beslut skulle ske inom tre veckor från att kommunen tagit del av
beslutet.
Den 7 maj 2018 fick Trosa kommun en skrivelse från Regeringskansliet där det
framgår att om regeringen ska kunna ta upp ärendet för prövning så krävs det ett
beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut skulle inkomma senaste
den 23 maj 2018 för att få överklagandet prövat. Trosa kommun har begärt och
beviljats anstånd till att inkomma med beslutet efter kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef
Helena Edenborg, 2018-05-15.

Kopia till:
Samhällsbyggandsnämnden
Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2018/66

Reglemente för kommungemensamma behandlingar av
personuppgifter
Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommungemensamma behandlingar av
personuppgifter.
___________

Ärendet
Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets behandling
av personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente).
SKL anser att en kommun inte kan ingå avtal med sig själv och förespråkar att
annan rättsakt används.
När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen ska
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. När både personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen (Trosa kommun exklusive
bolagen) ska behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med Reglemente för
kommungemensamma behandlingar av personuppgifter.
I reglementet framgår det som gäller för all kommungemensam behandling av
personuppgifter. Utöver reglementet ska den personuppgiftsansvarige skriva en
instruktion till personuppgiftsbiträdet där behandlingen regleras ytterligare.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 92.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och
nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2018-03-20.
Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter.

Kopia till:
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/105

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken
Etapp 2
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
___________

Ärendet
Direktion för Sörmlandstrafiken har beslutat att föreslå respektive fullmäktige i
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun,
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs
kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut
inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
Ärendet ”Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2” avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den
storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, preliminärt från
och med december 2021.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 93.
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström, 2018-05-21.
Underlag från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och MÄLAB, Mälardalstrafik AB.

Kopia till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-13
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Dnr KS 2018/86

Regionbildning – Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om
uppgiftsfördelning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Regionstyrelsens rekommendation:
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari
2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från Trosa kommun till landstinget, genom att kommunen sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med den
1 januari år 2019, godkänns.
4. Landstinget Sörmland och länets kommuner hemställer tillsammans hos
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881)
om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna och höjs
med 6 öre för landstinget från och med den 1 januari 2019.
5. Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet
från och med den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling godkänns, enligt förslaget i
Regionförbundets tjänsteskrivelse.
___________

Ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta
innebär, föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet
med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från
SKTM. Som grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan
kommuner och Region Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse
om kollektivtrafik i Södermanlands län tagits fram inom ramen för
regionbildningsprojektet.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13
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Forts. § 60

I samband med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional
utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna
kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska
effekter är avstämda med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 71.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene
Bernfalk, 2018-04-23.
Protokoll Regionstyrelsen 2018-04-12, § 13.
Underlag från Regionförbundet Sörmland, 2018-04-04.

Kopia till:
Regionförbundet Sörmland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/110

Beslut om Sörmlandstaxan
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om dels att avgiften för Sörmlandstaxans
periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och
ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari
2019, och dels att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen
2019 ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL.
___________

Ärendet
För nu gällande prisjustering och i enlighet med tidigare fastställd inriktning ska
Sörmlands län i stor utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på
produkttyper och priser. Därför föreslås det att Sörmlandstaxans periodbiljett 30dagar län höjs till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar 7 till
och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari 2019.
Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26
år utan krav på studietakt och har visat sig avvika mot SL:s och Movingos
affärsvillkor för studenter. Efter översyn föreslås, och främst i syfte att harmonisera
affärsvillkor i Mälardalen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts
med samma villkor som för Movingo och SL.
Översynen kopplat till ett ytterligare antal frågeställningar i Sörmlandstaxan, om
zonstrukturen, produkter samt om prisnivåer på övriga produkter i Sörmlandstaxan
fortgår.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 94.
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström, 2018-05-23.
Beslut från Sörmlands kollektivtrafikmyndighets direktion 2018-05-03, § 13

Kopia till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/92

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen –
Regionförbundet Sörmland 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för
år 2017.
___________

Ärendet
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet
och bokslut för 2017. Revisorerna förslår att årsredovisningen ska godkännas och
tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de
enskilda ledamöterna.
Regionförbudets resultat för 2017 var 0,6 Mkr. Det egna kapitalet var vid årets slut
16,0 Mkr. Målet är 12 Mkr.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-05-15.

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

Kopia till:
Regionförbundet Sörmland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/107

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundet RAR 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2017.
___________

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 2017.
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 0,7 Mkr 2017.
Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 96.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-05-17.

Jäv
Bengt-Eric Sandström (L) och Christer Påhlson (S) anmäler jäv och deltar inte i
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Kopia till:
Samordningsförbundet RAR
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Dnr KS 2018/108

Budget 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2019.
___________

Ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2018-04-12 kommit in med en
hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2019 års budget för
förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara
oförändrad med totalt 16 Mkr.
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr.
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november
2017. För Trosas del innebär det en kostnad på 170 871 kr, vilket är en ökning med
knappt 4 tkr jämfört med budget 2018. Landstinget svarar för 25 procent av
medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 97.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-05-17.

Kopia till:
Samordningsförbundet RAR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/77

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2017
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år
2017.
___________

Ärendet
Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att
myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Trosa
kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas
revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 72.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2018-04-17.
Årsredovisning 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Granskning av årsbokslut 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Revisionsberättelse för år 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

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

Kopia till:
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 66

Sida 31(34)

Dnr KS 2018/109

Verksamhetsplan och budget 2019 för
Kollektivtrafikmyndigheten
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Kollektivtrafikmyndighetens fastställda budget
2019 med flerårsplan 2020-2021 avseende länsgemensamma kostnader.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten fastställer budget
avseende trafikkostnader och biljettintäkter i november 2018 med Trosa kommuns
trafikbeställning som grund.
___________

Ärendet
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) behandlas hos myndigheten vid
två tillfällen. Verksamhet och budget för länsgemensamma aktiviteter och
kostnader behandlades 3 maj. I november kompletteras budgeten med de
trafikbeställningar som medlemmarna ingivit.
Kollektivtrafikmyndigheten hade samråd med Trosa kommun 21 mars inför
kommunens trafikbeställning för 2019. Kommunerna ansvarar för lokal
landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 98.
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef
Marlene Bernfalk, 2018-05-23.

Kopia till:
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 67

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Sida 32(34)

Dnr KS 2018/106

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Beslut
Uppdrag 3 anses genomfört.
___________

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 2018-05-30 § 99.
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-05-14.
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
2018-05-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 68

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Sida 33(34)

Dnr KF 2018/3

Frågor
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens
sammanträde.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Sida 34(34)

§ 69

Anmälan av inkomna motioner
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen motion har anmälts vid dagens
sammanträde.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1
Datum: 2018-06-13

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
Portnoff Daniel, led

M

Koch Helena, led

M

Landskog Tomas, led

M

Isoz Lena, led

M

von der Esch Carl, 1:e v ordf

M

Larson Ann, ordf

M

Jansson Sune G, led

M

Pettersson Birgitta, led

M

Larson Dan, led

M

Lindberg Monica, led

M

Swedberg Michael, led

M

Nyström Ann-Sofie, led

M

Sundberg Patrik, led

M

Koch Emma, led

M

Johansson Martina, led

C

Björnmalm Stefan, led

C

Sandström Bengt-Eric, led

L

Svensson-Nyquist Ricken, led

L

Karlsson Arne, led

KD

Soleby Eriksson Ann-sofie, led

S

Insulander Per, led

S

Jacobsson Lise-Lotte, led

S

Heikkilä Ari, led

S

Danielsson Birgitta, 2:e v ordf

S

Påhlson Christer, led

S

Lundström Annika, led

S

Peres Daniel, led

S

Karlsson Sandra, led

S

Fogelberg Tommy, led

V
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ÄRENDE
NR
NEJ

X

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR

Datum: 2018-06-13

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
Arman Maria, led

MP

Dall Robin, led

MP

Fallai Marina, led

MP

Malmberg Bertil, led

SD

Stridh Arne, led

SD

Stridh Stefan, led

SD

X
X
X

NEJ

X
X

X

ÄRENDE
NR 8

ÄRENDE
NR

JA

NEJ

28

X
X
X
X
X
X
7

Björn Kjellström
Britta Eklund

Elisabeth Uddenberg
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AVSTÅR

JA
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AVSTÅR

