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Alliansmanifest 
2022-2026

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:
 en trygg skola och förskola med resultat i Sverigetopp

 fortsatta satsningar på hemtjänsten och fler äldreomsorgsplatser

 en varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden

 en aktiv miljöpolitik med fokus på resultat med minskad energiförbrukning och mer  
 lokal elproduktion genom solceller och minskad miljöpåverkan på vår skärgård

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

 hög kvalitet på maten i skolor, förskolor och äldreomsorgen  
 där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel

 en ny reningsverkslösning genom anslutning till Himmerfjärdsverket

 ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar

 en satsning på ridsporten där vi möjliggör byggnation  
 av nytt ridhus och nytt stall vid Tureholms slott

 upprustning av Lånestahallen i Vagnhärad och Edanö gård i Trosa

 satsningar på kultur i till exempel kulturskolan och på våra bibliotek

 tydliga krav för snabb integration

 Sveriges bästa näringslivsklimat

 fortsatta satsningar på kollektivtrafiken där vi bland annat  
 slår vakt om antalet tågavgångar och Trosabussen

 en trygg och robust kommun som fungerar väl även i kriser

 fortsatt ordning och reda i ekonomin och en  
 skattesänkning på 40 öre under mandatperioden

Vi har sedan 2006 styrt Trosa kommun tillsammans. Den är nu en av landets bästa  
kommuner att leva, bo och verka i. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi söker  

ditt stöd i valet för att fortsätta att varsamt utveckla och förbättra vår fina kommun.

Det här är vårt gemensamma valmanifest. Röstar du på något av partierna i Allians för Trosa  
kommun så vet du vad du får. Du vet också att du får en politisk ledning som får saker gjorda.
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Alla barn och unga ska ha en trygg skola att gå till där elever och lärare  
har goda förutsättningar att lyckas väl. 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. 

I våra skolor ska alla ges chansen att bygga en ljus framtid. Vi vill se ett tydligt 
fokus på lärande, goda studieresultat, ordning och reda och ett gott bemötande.

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra skolor ska inte bli för stora.

En trygg skola med goda studieresultat

Vård och omsorg med själv- 
bestämmande och valfrihet
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 funktions-
nedsättning, ska få det stöd som vi har behov av. Ett gott bemötande 
där den enskilde alltid har rätt till självbestämmande och valfrihet ska 
prägla verksamheten.

Våra årsrika medborgare blir fler och behovet av hemtjänst och fler  
boendeplatser ökar. Vi vill därför fortsätta stärka hemtjänsten och 
tillskapa fler boendeplatser kommande år.

Rösta för:
 fokus på lärande, goda studieresultat och ordning och reda

ökat stöd till barn med särskilda behov

en trygg skola med aktivt arbete mot mobbing och droger

 småskalighet där våra skolor inte får bli för stora

 läxhjälp till alla elever

 mer fysisk aktivitet i skolan

 god arbetsmiljö för både lärare och elever

 valfrihet och rätten att välja skola

skolmat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel

 Ökat stöd till barn      
med särskilda behov

Rösta för:
självbestämmande och valfrihet för den enskilde

 mer resurser till hemtjänsten och fler äldreomsorgsplatser

fler bostäder anpassade för äldre

 plats på särskilt boende inom tre månader från beslut

fixartjänst för äldre

 samtalsstöd till anhöriga

väntjänst för att motverka ofrivillig ensamhet

 Väntjänst för att motverka  
ofrivillig ensamhet
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En trygg och robust kommun
Trosa kommun ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i.  
Vi vill se ökad polisnärvaro och vi slår vakt om det framgångsrika  
förebyggande samarbetet som finns mellan polisen, skolan, social-
tjänsten, fritidsgårdar, näringsliv och fastighetsägare.

Vi vill också fortsätta arbeta med trygghetsskapande insatser i våra  
offentliga miljöer. Det handlar tex om förbättrad belysning och på  
några platser också om kameraövervakning.

Din kommun ska fungera väl även i kris. Därför förstärker vi  
vårt arbete och våra insatser för att göra oss mer robusta.

Rösta för:
brottsförebyggande samarbete med polisen, skolan, fritidsgårdar,   
 socialtjänsten, näringsliv och fastighetsbolag

krav på ökad polisnärvaro

trygga offentliga miljöer

 kameror på prioriterade platser

samarbetet med civilsamhället och föräldrar

en robust kommun och satsningar på beredskap och civilförsvar

Ordning och reda på ekonomin
Trosa kommuns ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur 
som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnads-
effektivitet med hög kvalitet och vi har byggt upp reserver för att klara av 
en period av tuffare ekonomiska tider.

En kommuns ekonomi behöver tillväxt för att kunna klara av ökande 
utmaningar i välfärden. Vi har låg arbetslöshet och ett av Sveriges bästa 
näringslivsklimat. Rätt hanterat så har vi goda förutsättningar även den 
kommande mandatperioden. 

Rösta för:
ordning och reda i ekonomin 

en aktiv politik för en balanserad lokal tillväxt som skapar  
 ekonomiskt utrymme för satsningar på vår kommunala service 

en erfaren kommunledning

sänkt kommunalskatt med 40 öre
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Kultur och fritid
Ett brett utbud av såväl kulturliv som fritidsaktiviteter är en viktig faktor för människors 
livskvalitet. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med alla de föreningar, 
enskilda personer och andra ideella krafter som bedriver kultur- och fritidsverksamhet.

Vi vill tillsammans med ridskola och markägare genomföra en satsning på ridsporten  
vid Tureholms slott. Genom denna möjliggörs byggnation av nytt ridhus och stall.

Våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler kommer fortsätta att förbättras  
och vi vill fortsätta utöka föreningsstödet.

equmenia

Rösta för:
att fortsätta satsningarna på kulturskolan

en ökning av det ekonomiska  
 stödet till vårt föreningsliv

fortsatta satsningar på bibliotek och fritidsgårdar

att möjliggöra för fler konstnärliga  
 upplevelser i våra offentliga miljöer

ett genomförande av en satsning på ridsporten   
 där vi möjliggör byggnation av nytt ridhus och  
 nytt stall vid Tureholms slott

upprustning av Lånestahallen i Vagnhärad

fortsatt satsning på att rusta upp  
 och förnya våra lekplatser

säkra och välskötta badplatser

fortsatt upprustning och komplettera  
 våra idrottsanläggningar

en ny sjösättningsramp

att behålla det extra anläggningsstödet  
 till Västerljungs IF

En trygg och småskalig förskola
I våra förskolor ska alla barn ges goda förutsättningar till en bra start i 
livet. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende  
för personalen. 

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger  
barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången.  
Alla barn ska därför erbjudas förskola.  

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra förskolor ska inte bli för stora.

Rösta för:
en trygg förskola som ger alla barn en bra start i livet

småskalighet där våra förskolor inte får bli för stora

trygga och stimulerande ute- och innemiljöer

ökat stöd till barn med särskilda behov

 en god arbetsmiljö

 valfrihet och mångfald

	mat där vi prioriterar inköp av närproducerade   
 och svenska livsmedel  En förskola som ger alla 

barn en bra start i livet

 Satsning på ridsporten; nytt rid-
hus och stall vid Tureholms slott
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Varsam befolkningstillväxt och trivsam närmiljö
Vi vill se en varsam tillväxt där vi framöver 
prioriterar småskalig bebyggelse och slår 
vakt om grönområden. Trivsamma och  
trygga offentliga miljöer med god till- 
gänglighet till rekreation och friluftsliv  
ska prioriteras.

Tillväxten skapar goda förutsättningar för 
såväl kommunens ekonomi som verksamhet  

och den är också viktigt för vårt lokala  
näringsliv. Vi har låg arbetslöshet, stabil  
ekonomi och ett rikt utbud av handel, res-
tauranger och kaféer. Det vi vill slå vakt om.

De senaste åren har vi haft en tillväxt på 
mellan 3 till 4 %. Den vill vi dämpa till  
ca 2 %. Det motsvarar ungefär 300  
invånare per år, i hela kommunen. 

Vårda det vi äger tillsammans 
Trosa kommun ska vara en välskött kommun där vi tar hand 
om det vi äger. Det kräver resurser för underhåll av fastigheter, 
gator, parker och offentliga miljöer. 

En fungerande och miljömässigt bra rening av avloppsvatten  
är av stor vikt i en kommun. Vi kommer därför att fullfölja  
anslutningen av vårt avloppsnät till Himmerfjärdsverket.  
Det är det mest effektiva för en liten kommun som vår, både  
ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, men säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet är inte en självklarhet. Vi vill därför 
helt säkerställa att alla nuvarande och framtida invånare i Trosa 
kommun ska vara trygga med att det kommer rent vatten ur 
kranen även i framtiden. 

Rösta för:
en ny reningsverkslösning genom anslutning till Himmerfjärdsverket

att säkra tillgången på dricksvatten

att vårda det vi äger genom underhåll av fastigheter,  
 kommunens gator, parker och offentliga miljöer

minskad energiförbrukning i våra fastigheter och fortsatta satsningar på solceller

att skapa fler parkeringsplatser i våra tätorter

fortsatt arbete med att förbättra belysningen i offentliga  
 miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder

årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

Scenparken i Vagnhärad

Visualisering av scenparken.

Rösta för:
varsam tillväxt där vi prioriterar  
 småskalig bebyggelse och slår vakt om  
 grönområden

fortsatt utveckling av Vagnhärads  
 centrum med fler bostäder och  
 utökad samhällsservice

trivsamma och trygga parker  
 och grönområden

upprustning av Edanö gård samt till- 
 gängliggöra området för rekreation

vassröjning i stadsfjärdarna längs  
 med strandpromenaden och förstärk  
 möjligheterna även för funktions- 
 nedsatta att nå vattnet genom  
 bryggor och gångstråk

iordningställande av scenparken i  
 Vagnhärad med bl.a. belyst å-promenad  
 och en ny gångbro över ån

utveckling av Hamnängen i Trosa med  
 gångstråk, aktivitetsyta och planteringar

årliga årensningar samt muddring av  
 farleder och hamnområden 

underlätta möjligheten till friluftsliv  
 genom att förbättra skyltning, cykel- 
 vägar och utmärkning av grön- 
 strukturer, badplatser, båttilläggnings- 
 platser och kulturminnen

värna vår livsmedelsproduktion genom  
 att beakta brukningsvärd jordbruksmark  
 i plan- och exploateringsprocesser

Upprustning av Edanö gård

Fortsatt utveckling av Hamnängen
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Kollektivtrafik 
och infrastruktur

Företagsklimat i Sverigetopp
Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga 
resurser till skola, vård och omsorg. Det är företagares förmåga att 
skapa värde, betala löner och skatt som ger pengar till den välfärd  
vi vill förbättra.

I Trosa kommun har vi ett av Sveriges bästa företagsklimat, låg  
arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare.  
Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommuner att  
leva och verka i. Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt 
framgångsrika arbete.

Trosa kommun är en liten kommun, med ett perfekt läge till en långt 
mycket större arbetsmarknad. Det är för oss avgörande att det är enkelt, 
prisvärt och miljömässigt effektivt att pendla till arbete på annan ort. 

Ostlänken är beslutad och kommer att genomföras med en ny station i 
Vagnhärad. Fram tills dess slår vi vakt om antalet tågavgångar på befintlig 
järnväg och vidareutvecklar det gemensamma biljettsystemet Movingo.

Vi har en fantastisk skärgård i Sörmland. Den vill vi att människor ska  
få uppleva lättare än idag. Vi kommer därför verka för att tillsammans  
med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland utveckla skärgårds- 
trafiken ytterligare.

Rösta för:
ett företagsklimat i Sverigetopp

effektiv, rättssäker och snabb handläggning och myndighetsutövning

positiv attityd till företagande bland politiker och tjänstemän

hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet  
 till möten med företrädare för kommunen

mer mark för verksamhetsetableringar

fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen  
 i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen

Rösta för:
en väl utbyggd kollektivtrafik där vi bland annat slår vakt  
 om antalet tågavgångar, tågbussen och Trosabussen 

vidareutvecklande av det gemensamma biljettsystemet Movingo

ytterligare utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans  
 med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland

möjliggörande av bredbandsutbyggnad som ger 99 % av hushåll  
 och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2026 
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Hjälp till självhjälp och fungerande integration
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. Då har vi höga ambitioner med fokus på tidiga insatser. Ledorden 
är ”hjälp till självhjälp” och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska 
kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden 
är nyckeln till en framgångsrik 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. Fokus på en bra skola och förskola för barnen 
är avgörande för en väl fungerande integration. 

Rösta för:
”Hjälp till självhjälp” är ledorden som styr våra insatser

att varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras

tidiga insatser och förebyggande arbete 

förstärkt samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och fritidsgårdar

tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska  
 språket, får arbete och kan försörja sig själva

Miljö och folkhälsa
Trosa kommun är en ekokommun och ska även fortsättningsvis vara det. Att vara 
ekokommun kräver att kommunen prioriterar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna. 
Det gäller inte bara i den kommunala verksamheten, utan även i utvecklingen av 
hela kommunen. 

Som kommun tycker vi det är självklart att vi bidrar med förnybar energi genom 
att fortsätta förse våra byggnader med solceller. De närmaste åren är smartare och 
snålare energianvändning av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den mat vi äter belastar miljön på olika sätt. Att äta mer lokalt producerad mat är 
en stor vinst. Det kan i förlängningen också öka landets självförsörjningsgrad, vilket 
också är positivt för vårt totala försvar och vår beredskap.

Rösta för:
fortsatt satsning på maten i skolor,  
 förskolor och äldreomsorgen där vi  
 prioriterar inköp av närproducerade  
 och svenska livsmedel

fler solceller på kommunens  
 och Trobos byggnader

ytterligare utveckling av gång-  
 och cykelvägarna för att stärka  
 folkhälsan och öka trafiksäkerheten

fler blomsterängar kombineradede  
 med insektshotell 

att slå vakt om de tätortsnära  
 park- och grönområdena

utveckling av förutsättningarna  
 för en mångfald av rörelse

tillhandahållande av en solkarta  
 där man kan se solenergi- 
 potentialen till sin fastighet

möjliggörande av fler odlingslotter

 Prioritera inköp av  
närproducerade och 
svenska livsmedel

 Varje människas kraft  
och förmåga ska tillvaratas

Här planerar vi att bygga en gång- och cykelväg
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Allians för Trosa kommun
- när du vill få något gjort!


