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Vi söker ditt stöd i valet för att fortsätta arbetet med att förbättra vår kommun. Trosa kommun är en  
av landets bästa kommuner att leva och verka i. Men ingenting är så bra att det inte kan bli ännu bättre.  

Det här är vårt gemensamma valmanifest.  Röstar du på något av partierna i Alliansen i kommunalvalet så vet du  
vad du får.  Du vet också att du får en politisk ledning som håller vad den lovar och som kan få saker gjorda.

√ En skola och förskola i Sverigetopp

√ Fortsatt ordning och reda i ekonomin

√ En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta

√ En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut

√ Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen

√ En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga

√ En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig

√ Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar

√ En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat

√ Ett nytt reningsverk

√ Fortsätt satsning på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång  

 till minst 1 Gbit/s senast 2023

√ Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar

√ En ny idrottshall, konstfrusen utomhusis och ytterligare en ny konstgräsplan

√ Fortsatta satsningar på kultur. Till exempel kulturskolan och våra bibliotek.

√ Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara

√ Tydliga krav för snabb Integration

√ Sveriges bästa näringslivsklimat

√ Förbättrad kollektivtrafik med bla fler tågavgångar och direktbussar anpassade  

 till  norrgående tågtrafik

√ En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns  

 goda  förutsättningar

En röst på Allians för 

Trosa kommun är en röst för:



Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena 
kostnadseffektivitet med hög kvalitet. 

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya 
stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre 
i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå 
under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av  
ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de 
senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kom-
mande mandatperioden. 

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas 
i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer 
resurser till offentlig sektor. Det är bland annat därför det är så avgörande att  
regeringen prioriterar arbetslinjen.

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service 
till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det rådet brist på rätt 
utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje 
enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på 
bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och 
duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en 
bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för 
att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också  
genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte 
förekomma. Och arbetet med ”Heltidsresan”, som syftar 
till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:
√ fortsätta säkerställa ordning och reda  
 i ekonomin
√ fortsätta föra en aktiv politik för lokal  
 tillväxt som skapar ekonomiskt 
    utrymme för fler satsningar på vår   
 kommunala service
√ mot mandatperiodens slut återställa  
 kommunalskatten genom en 
    sänkning med 40 öre

Ekonomi

Våra medarbetare

Vi vill:
√  erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta  
 tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
√  erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för 
 duktiga medarbetare till bra löneutveckling
√  genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar  
 att arbeta heltid
√  erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling



I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för  
personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar 
för många alternativ och att föräldrarnas rätt att välja 
bevaras.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksam-
het och ger barnen goda förutsättningar inför den kom- 
mande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas för-
skola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska 
erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig  
god svenska. 

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan 
och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med 
små barn upp till tre år. 

En öppen förskola ska startas. I samarbete med lands-
tinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra 
stöd till de föräldrar som önskar under barnens första  
levnadsår.

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår 
viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga.

Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och 
flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats 
avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras.

Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att fortsätta göra även framöver. Redan nästa 
år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i 
våra skolor. 

Mer undervisningstid och daglig fysik aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på 
datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så  
att eleverna kan koncentrera sig på inlärning och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. 
Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt  
att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

   

Skola

Vi vill:
√  fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs  
 redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
√ utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar  
 förutsättningar genom tex avlastning av administration
√ öka antalet undervisningstimmar
√ öka stödet till elever med särskilda behov
√ erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
√ erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
√ slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
√ säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
√ fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlad och/eller ekologisk och  
 arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta. 
√ slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker  
 på samma villkor till deras gymnasieskolor.

Förskola

Vi vill:
√  fortsätta öka de ekonomiska resurserna
√  eftersträva valfrihet och mångfald
√  öka stödet till barn med särskilda behov
√  utöka rätten till förskola för alla barn upp till  
 30 timmar per vecka
√  starta en öppen förskoleverksamhet
√  fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än  
 60 % vara närodlad och/eller ekologisk
√  fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
√  slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter  
 med fler än 5 avdelningar.

Alla barn  
och unga ska 
ges chansen 
att bygga en 
ljus framtid.



Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt 
av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130 – 260 invånare) per år. 

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. Vi kommer att arbeta 
intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi 
byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden, inte minst kopplat till ett nytt stations-
läge när Ostlänken byggs.

Vi ska växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kom-
mun med alla dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna 
landskapet.

Varsam befolkningstillväxt och vår närmiljö

Vi vill:
√  uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
√  verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
√  över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
√  slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
√  bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
√  prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa 
√  fortsätta utvecklingen av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
√  utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
√  fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
√  genomföra en årlig årensning
√  utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
√  försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
√  fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
√  skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler laddstolpar för elbilar
√  fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, 
 cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båttilläggningsplatser, kulturminnen osv
√  beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan- och exploateringsprocesser



Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flykt- 
ingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd 
som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun skall ta emot. I stort har 
vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den 
största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och 
förskola för barnen och en väl fungerande 
arbetsmarknad för de vuxna. Att lära sig det 
svenska språket och att snabbt komma in 
på arbetsmarknaden är nyckeln till en fram-
gångsrik integration. Vi ställer tydliga krav 
bland annat på aktivitet från den enskilde 
på heltid och vi tror på människors vilja och  
potential att försörja sig själv och sin familj. 

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare  
utöka samarbetet med föreningar, företag och 
privatpersoner för att förbättra integrationen. 

Integration

Vi vill:
√  fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
√  ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska  
 språket, får arbete och kan försörja sig själva
√  ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
√  ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges  
 riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och  
 som anvisas till Trosa kommun.

Vi ser till den enskilde individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en 
funktionsnedsättning, ska få det stöd som han/hon har behov av. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt 
för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet 
att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldre- 
omsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer att fortsätta utveckla valfriheten och slå 
vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare 
inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen 
bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad 
livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt 
boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar 
med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att 
det ska finnas en garanti om plats inom tre månader 
när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för 
att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa 
kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för 
verksamheten. 

Vård, rehabilitering och omsorg

Vi vill:
√ utöka de ekonomiska resurserna
√  verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
√  ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
√ införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas  
 inom tre månader från beslut
√  erbjuda en så kallad ”fixarmalte” som kan hjälpa äldre med  
 enklare sysslor i hemmet
√ fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
√  införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg



Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste 
kommuner att leva och verka i. Vi kommer därför även fort-
sättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det 
handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljö-
er och kameraövervakning på vissa platser. Vårt samarbete 
med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. 
Bland annat genom att göra regelbundna lägesanalyser till-
sammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra 
gemensamma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi 
har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ung- 
domar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och 
vi måste förbättra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare. 

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga.

Trygghet och säkerhet

Vi vill:
√  fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
√  förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med   
 våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår   
 oroligheter i kommunen
√  utöka det brottförebyggande samarbetet med polisen,   
 skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
√  utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi 
gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. 

Maten är viktig både ur miljö- och folkhälsoperspektivet och vi vill därför att mer än 60% av råvarorna i kommunens kök ska vara 
närodlade och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandat- 
perioden vill vi också se över möjligheterna till att  
komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbe-
ta med. Vi gör det genom att gemensamt med andra ar-
beta för att minska närsaltsutsläppen men också genom 
att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. 
Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena 
även från läkemedelsrester och mikroplaster. 

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår 
klimatpåverkan. Vi har börjat installera solceller på våra 
byggnader och kommer att fortsätta med det. Vi inves-
terar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång 
på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en 
kommunal fordonsflotta som är fossiloberoende. 

Energirådgivningen bör utökas till att även informera 
om hur vi kan minska vår enskilda påverkan på klimatet. 
Vi vill också ta bort bygglovskravet för solceller för att 
förenkla ytterligare för våra medborgare.

Miljö och folkhälsa

Vi vill:
√  bygga ett nytt reningsverk
√  ha mer än 60% ekologiskt och/eller närproducerad mat i den  
 offentliga måltiden
√  fortsätta arbetet med att minska närsaltutsläppen från Trosaån
√  öka energirådgivning till privatpersoner
√  installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
√  utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka  
 folkhälsan och öka trafiksäkerheten
√  fortsätta ansträngningarna för att maximera resurs-
 effektiviteten i kommunens fastighetsbestånd.
√  bara ha fossiloberoende kommunala bilar
√  öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial 
 vid egen produktion
√  beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar



Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott sam- 
arbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller männ-
iskors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fort- 
sätta utveckla våra idrottsanläggningar och samman-
komstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktions-
nedsättning att delta i de ordinarie verksamheterna 
samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på 
Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården i 
Trosa. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska 
anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Fritid

Vi vill:
√  bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhus is samt ytterligare  
 en konstgräsplan 
√  fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
√  fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
√  fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna  
 i kommunen
√  anlägga en ny sjösättningsramp
√  behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som bor i kommunen upp-
skattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter att 
vara delaktig i och ta del av.

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle 
som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår upp-
fattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha 
sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge ut-
tryck för olika typer av kulturskapande.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel 
ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Kultur

Vi vill:
√  fortsätta satsningarna på kulturskolan
√  öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
√  fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta  
 för kulturverksamhet
√ fortsätta satsningarna på våra bibliotek
√  förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor 
som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig 
ur ett missbruk.

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det 
gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genom-
tänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är ”hjälp till självhjälp” 
och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna 
stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning 
och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav 
på motprestation i form av till exempel deltagande i under- 
visning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Individ- och familjeomsorg

Vi vill:
√  fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
√  prioritera tidiga insatser och behandling
√  ”Hjälp till självhjälp” är ledorden som styr våra  
 insatser. Varje människas kraft och förmåga ska   
 tillvaratas och uppmuntras. 
√  motverka drog- & spelberoende framförallt bland unga 



Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll 
av fastigheter och vägar. Under kommande mandat- 
period vill vi utöka satsningarna. Lekplatser, parker, 
grönområden och promenadstråk ska bli fler och de 
som redan finns ska förbättras och förskönas. 

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av fram-
tida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och 
cykelvägar kommer också att göras. Återvinnings- 
stationen Korslöt ska byggas om för att förbättra  
säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen 
av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i 
de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjlig- 
heten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fort-
sätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler 
 och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till 
exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte 
att förbättra vägstandarden. 

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbets-
marknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst 
pendling till Stockholm och Södertälje men också till  
Nyköping-Norrköping- Linköpingsregionen.

Nu finns beslut om att bygga Ostlänken och en ny  
station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden 
vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befint-
lig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärads  
station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till 
och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta 
gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med  
Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en 
skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och data- 
trafik. Samhället blir mer och mer beroende av internet 
samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi 
har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90% ska ha tillgång till bredband. Vi ser att de fortsatt är en viktig 
aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för 
att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner 
och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet 
i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun 
på plats 9. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många fram-
gångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi 
är en av Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills 
framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:
√  ha fler tågavgångar från Vagnhärads tågstation
√  förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och  
 direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
√  slå vakt om Trosabussen.
√  vidarutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.
√  göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med  
 Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
√  möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och  
 företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023. 
√  slutföra en ny väg till västra Trosa för att möjligöra 
 byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

Vi vill:
√  samarbeta med företagen för att behålla ett av Sveriges   
 bästa lokala företagsklimat
√  ha hög tillgänglighet när det gäller information och  
 möjlighet till möten med företrädare för kommunen
√  ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
√  fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen  
 i hela kommunen för att ytterligare  stärka näringen.

Kommunikationer och kollektivtrafik

Företagsklimatet

 

Teknik, gator och vägar

Vi vill:
√  bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
√  bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
√  fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland   
 förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
√  skapa fler parkeringsplatser i Trosa
√  bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid  
 stationen i Vagnhärad
√  ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att  
 underlätta samåkning
√  fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga   
 miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder
√  fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
√  bygga fler tillagningskök
√  avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar


