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§ 81

Information om Försvarsmaktens övning Aurora 17 och hur
det påverkar Trosa kommun
Kommunikationschef Richard Kihlgren informerar kommunstyrelsen om
Försvarsmaktens övning Aurora 17 och hur det påverkar Trosa kommun.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-09-06

Sida 4(18)

§ 82

Återrapportering kring regionala frågor
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) informerar om aktuella regionala
frågor, bl.a. Ostlänken, Movingo och Regionbildning Sörmland.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesprotokoll
2017-09-06

Sida 5(18)

KS 2017/112

Rätt att teckna skuldebrev för kommunens räkning samt
firmatecknare
Beslut
1. Avtal, andra handlingar och skrivelser, som rör upptagande och omsättning av
lån samt borgensförbindelse och som beslutats av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, vid förfall
för denne andre vice ordförande och kontrasigneras av ekonomichefen eller vid
dennes förfall kommunchefen.
2. Tecknande av Trosa kommuns firma får ske av kommunchef Johan Sandlund eller
ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson var för sig.
3. Tecknande av Trosa kommuns plus- och bankgiro, checkar och andra
motsvarande värdehandlingar får ske av kommunchef Johan Sandlund eller
ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson. Kontrasignering av ekonomiassistent krävs.
___________

Ärendet
Med anledning av att Trosa kommun har en ny ekonomichef från och med den
1 september 2017 behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut om
firmatecknare.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg
2017-08-18.

Kopia till:
Kommuninvest
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KS 2017/114

Markanvisning för del av Predikanten 3 m.fl. (Tomtaklint 2)
i Trosa
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisning till FB Bostad/Larsson
Arkitekter avseende exploatering av del av Predikanten 3 m.fl. (Tomtaklint 2) i
Trosa.
2. Kommunstyrelsen anslår 490 000 kronor till objekt 46270 exploatering
Tomtaklint 2 för exploateringens genomförande avseende kommunens kostnader
för detaljplan, fastighetsbildning, kontroll m.m. att finansieras med inflytande
försäljningsintäkter.
___________

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en markanvisningstävling avseende
byggnation av nya bostäder vid Tomtaklintgatan/Stensundsvägen.
FB Bostad/Larsson Arkitekter har redovisat det fördelaktigaste förslaget med
hänsyn till stadsmässighet, arkitektur, struktur/landskap, trafik/parkering mm.
Förvärvspriset blir 2 300 kr/m2 BTA byggrätt.
Totalt inrymmer förslaget ca 150 nya bostadslägenheter med en total bruttoarea
om ca 15 000 m2.
Området är i gällande översiktplan utlagt som strategisk mark med avsikt att
planläggas för bostäder. I kommande detaljplan kommer utformning, ytor mm att
närmare läggas fast.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och mark- och
exploateringschef Björn Wieslander 2017-06-28.

Kopia till:
Mark- och exploateringschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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KS 2017/113

Försäljning av villatomterna Alby 4:92, 4:93 och 4:94 i
Vagnhärad
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av bostadstomterna Alby 4:92, 4:93
och 4:94 för lägst 750 000 kronor vardera.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att genomföra
försäljningen.
___________

Ärendet
Trosa kommun äger tre villatomter inom PEAB:s exploateringsområde Alby etapp 2
i Vagnhärad. Tomterna är avstyckade. Peab genomför nu under hösten utbyggnad
av gata och va inom Alby etapp 2, varefter tomterna blir klara till försäljning.
Tomterna avses senare i höst bjudas ut till försäljning via fastighetsmäklare.
Tomtpriset föreslås till lägst 750 000 kronor per tomt eller högstbjudande.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2017-08-10.

Kopia till:
Mark- och exploateringschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KS 2017/115

Detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl.
___________

Ärendet
Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag till planutskottet att studera
förtätningsmöjligheter i centrala Vagnhärad har ett område i anslutning till Husby
förskola och den gamla skolan vid Ödesby uppmärksammats som ett lämpligt
exploateringsområde.
Planen är framtagen för att möjliggöra förtätning med bostäder på mark med låg
nyttjandegrad inom ett bostadsområde med attraktivt läge, befintlig infrastruktur
och närhet till centrum. Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder. De
befintliga bostadsfastigheterna i planområdets östra del ges möjlighet att köpa till
mark samt byggrätter fastställs för dessa bostadshus.
Ett förslag till detaljplan har samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-13, § 54.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda
Axelsson 2017-04-24.
Antagandehandling, detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl., reviderad 2017-05-02.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/109

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder
i Trosa kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för kommunstyrelse och
nämnder i Trosa kommun.
___________

Ärendet
I Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun regleras
nämndernas ansvarsområden och sammansättning. Ett tillägg behöver göras i
reglementet gällande miljönämndens ansvar.
En ny lag har trätt i kraft som infaller under miljönämndens ansvarsområde, lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslås det
att reglementet kompletteras med en skrivelse om att miljönämnden även ansvarar
för ärenden enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg
2017-08-15.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/116

Revidering av taxa för tillsyn och tillstånd enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande
ändringar:
1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras
med tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Tillståndsavgiften för pausservering innefattar höst tio tillfällen, under
förutsättning att samtliga tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
3. Tillståndsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap och
allmänheten innefattar högst sex tillfällen, under förutsättning att alla
tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
4. Tillfälligt serveringstillstånd utökad serveringstid, slutet sällskap innefattar
högst fem tillfällen per ansökan, under förutsättning att alla tillfällen är
kända i förväg och uppges i ansökan.
___________

Ärendet
En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ny lag, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli
2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas
till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla
detta till kommunen samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn kring
försäljningen av produkterna.
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljökontoret föreslår
därför att taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med
tillsyn utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utöver
dessa kompletteringar föreslår miljökontoret att de delar av taxan som avser
tillfälliga serveringstillstånd, pausservering och tillfälligt utökad serveringstid för
slutet sällskap förtydligas med hur många tillfällen som ska ingå i tillstånden.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 88

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Miljönämnden 2017-08-28, § 24.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2017-08-14.
Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/102

Verksamhetsplan med budget 2018 för
Kollektivtrafikmyndigheten
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Kollektivtrafikmyndighetens fastställda budget
2018 med flerårsplan 2019-2020 avseende länsgemensamma kostnader.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten fastställer budget
avseende trafikkostnader och biljettintäkter i november 2017 med Trosa kommuns
trafikbeställning som grund.
___________

Ärendet
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2010) behandlas hos myndigheten vid
två tillfällen. Verksamhet och budget för länsgemensamma aktiviteter och
kostnader behandlades 12 maj. I november kompletteras budgeten med de
trafikbeställningar som medlemmarna ingivit.
Kollektivtrafikmyndigheten hade samråd med Trosa kommun 28 mars inför
kommunens trafikbeställning för 2018. Kommunerna ansvarar för lokal
landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith, 2017-08-14.
Trafikmyndighetens budget 2018 med flerårsplan 2019-20 inklusive protokoll från
direktionsmöte 2017-05-12.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KS 2017/110

Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för
kommunfullmäktige.
___________

Ärendet
För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder
fram till:
• årsredovisning 2017,
• kvartalsrapport 2018,
• budget 2019,
• delårsbokslut 2018,
• och reviderad budget 2019.
Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
som är den 9 september 2018 samt ledigheter under året: sportlov, påsklov och
höstlov.
Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till
den.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2017-08-22.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KS 2016/143

Svar på motion om mattecoach på nätet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:
Trosa kommun är positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och ett
partneravtal har redan tecknats. Trosa kommun blir därmed partnerkommun och
kommunens elever ges tillträde till tjänsten. Användandet och nyttan ska
utvärderas efter ett år.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har 2016-09-21
kommit in med en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och humanistiska nämnden i uppdrag att
undersöka möjligheten att komplettera fysisk läxhjälp i mattematik med stöd från
”nätet”.

Ärendets beredning
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2017-08-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28.
Humanistiska nämnden 2017-06-07, § 52.
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2017-05-16.
Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S)
2016-09-21.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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2017-09-06

§ 92
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Dnr KS 2017/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anmälda delegeringsbeslut.
___________

Ärendet
Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

2017/5

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

Omsättning av lån om 100
Mkr

2017-05-31

Ekonomichef

2017/4

2.3

Tf socialchef, 2017-08-10 –
2017-08-14 och 2017-07-31
– 2017-08-04, Lisbeth
Lampinen

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf socialchef 2017-06-26 –
2017-07-07, Pia Ekman

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf skolchef 2017-07-03 –
2017-07-16, Daniella
Almcrantz

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf skolchef 2017-07-24 –
2017-07-30, Alexandra
Degerman

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf samhällsbyggnadschef
2017-06-27 – 2017-07-02
och 2017-08-07 – 2017-0813, Björn Wieslander

2017-06-07

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf samhällsbyggnadschef
2017-07-03 – 2017-07-16,
Linda Axelsson

2017-06-07

Kommunchef

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Sida 16(18)

Forts. § 92

2017/4

2.3

Tf samhällsbyggnadschef
2017-07-24 – 2017-08-06,
Susanne Wase Smith

2017-06-07

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf ekonomichef 2017-06-19
- 2017-06-30, 2017-07-17 2017-07-21 och 2017-08-07
- 2017-08-11, Björn Alm

2017-06-19

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf ekonomichef 2017-07-10
- 2017-07-14, Pia
Svanström

2017-06-19

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf produktionschef kultur-,
fritid-, teknik- och service
2017-07-03 - 2017-07-09,
Lena Nordström

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf produktionschef kultur-,
fritid-, teknik- och service
2017-07-10 - 2017-07-16,
Kerstin Tibbling

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf produktionschef kultur-,
fritid-, teknik- och service
2017-07-31 - 2017-08-06,
Cristina Forssander

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf produktionschef kultur-,
fritid-, teknik- och service
2017-08-07 - 2017-08-20,
Maria Rydholm

2017-06-02

Kommunchef

2017/4

2.3

Tf vård- och omsorgschef
2017-07-03 - 2017-07-30,
Per-Uno Nilsson

2017-06-21

Kommunchef

2017/4

4.10

Köp av fastighet Skårby
1:35, 275 000 kr

2017-06-19

Kommunchef

2017/3

2.1

Tf kommunchef 2017-06-26
– 2017-07-30

2017-06-21

KS ordförande

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Forts. § 92
2017/3

2.1

Tf kommunchef 2017-09-07
– 2017-09-16

2017-06-22

KS ordförande

2017/5

3.7

Avskrivning fordran, löpnr
15/2017

2017-08-21

Ekonomichef

2017/4

2.3

Anställning av ekonomichef,
Marlene Bernfalk, fr o m
2017-09-01

2017-06-01

Kommunchef

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2017-08-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/2

Övriga anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.
___________

Ärendet
Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige
– Beslut 2017-06-14, § 50, Budget 2018 för Trosa kommun
– Motion om att bygga en parkourbana i kommunen (Dnr KF 2017/13)
Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll 2017-05-22
Pensionärsrådet
– Protokoll 2017-05-24
Kommunstyrelsen
– Verksamhetsberättelse 2016 för Rådet för personer med funktionsnedsättning
(KS 2017/65)

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
– Protokoll från direktionens sammanträde 2017-05-12
– Delårsrapport per 31 mars 2017
Regionförbundet Sörmland
– Kallelse till regionstyrelsen 2017-06-02
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV
– Kallelse 2017-06-02
Trosa Fibernät AB
– Protokoll 2017-06-08
Kommunstyrelsens planutskott
– Protokoll 2017-06-08
Trosabygdens Bostäder AB
– Protokoll 2017-06-13
Region Östergötland
– Region Östergötland avvecklar sina andelar i Nyköping- Östgötalänken
Gemensam patientnämnd
– Protokoll 2017-06-07

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2017-08-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

