


När vi äntligen kom ut ur pandemin startade ett krig i Europa, vilket har 

försatt vårt land i ett allvarligt säkerhetsläge. Det är därför viktigt att Trosa 

kommun ökar sin robusthet. 

Socialdemokraterna vill att:  

• fler kommunala inrättningar förses med reservkraft och att det byggs 
skyddsrum vid lämpliga nybyggnationer, spridda i kommunen.  

• kommunen borrar vattenbrunnar med manuella vattenpumpar, spridda 
i kommunen.  

• skyddsmaterial och annat som behövs i kommunal verksamhet  
lagerhålls.  

• grundläggande samhällsservice såsom kollektivtrafik, räddningstjänst 
och liknande ska kunna upprätthållas trots yttre påfrestningar. 

 
Ökad brottslighet har gjort att behovet av trygghet är större än på länge. 
Trygghet är inte ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla. 
 
Socialdemokraterna vill att:  

• vi får en ökad polisnärvaro i kommunen. Övervakningskameror bör  
placeras på strategiskt viktiga platser.  

• nattvandring och liknande initiativ ska stödjas av kommunen. 
• Trosa kommun ska arbeta förebyggande mot brottslighet. 
• ungdomsverksamheten utökas för att skapa en meningsfull fritid för 

våra ungdomar. 



Socialdemokraternas högsta politiska prioritering är full sysselsättning. 

Att försörja sig själv är grunden för ett jämlikt samhälle. Arbetsför-

medlingen har en kö av arbetssökande, samtidigt som både privat och 

offentlig sektor har stora problem med kompetensförsörjningen.  

Socialdemokraterna vill att: 

• samarbetet mellan kommun, universitet/högskola och näringsliv  
utökas samt att fler studenter erbjuds arbete så att den långsiktiga 
kompetensförsörjningen i Trosa stärks. 

• kommunen ökar sitt stöd till företagskluster, till exempel genom att 
erbjuda färdiga industritomter för nyetableringar av företag. 

• yrkesutbildningen för vuxna ökas och att den ska kunna bedrivas  
parallellt med SFI. 

• Den uppsökande verksamheten utvecklas så att vi når fler unga  
som befinner sig utanför arbetsmarknaden.  

• kommunen ska kunna garantera kommunala feriearbeten till elever  
i årskurs 9 samt ensamkommande ungdomar. 

• ett yrkescollege etableras tillsammans med andra kommuner.  

Alla ska ha råd med en bra bostad. Kommunens snabba  

befolknings-tillväxt ställer krav på en aktiv bostadspolitik.  

Socialdemokraterna vill att: 

• kommunen upprättar en lokal bostadsförmedling samt ser över  
rutinerna och kraven för att beviljas ett hyreskontrakt. 

• yngre och äldre ska kunna bo kvar i kommunen. Bostäder ska  
byggas, med krav på hänsyn till miljö och social hållbarhet.  

• kommunen bygger fler moderna trygghetsboenden och  
seniorbostäder. 

• det ska vara gratis att åka buss inom Trosa kommun. 

• tillgängligheten förbättras till havet, parker, friluftsområden  
och gemensamma ytor. 



Socialdemokraterna vill att: 

• kommunen, med stöd av vårdcentralerna, 
ger tillgång till snabba och samordnade  
insatser för personer med psykisk ohälsa 
eller missbruk. 

• barn och ungas psykiska välmående i  
kommunen ska ha högsta prioritet, inte vara 
inom vården.   

• arbetet med suicidprevention ska stärkas  
i kommunen. 

• kommunen ökar och förstärker våldsutsatta 
personers och barns rätt till snabb hjälp och 
stöd, till exempel genom skyddat boende 
eller byte av bostad.  

• kommunens jämställdhetsarbete stärks och 
utvecklas för att förebygga våld i nära  
relationer samt hedersrelaterat våld. Det ska  
finnas en kvinnojour i Trosa kommun. 

• det drogförebyggande arbetet intensifieras. 

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 

sexuella övergrepp är en folkhälsofråga och ett 

allvarligt samhällsproblem som innebär stora 

konsekvenser för den våldsutsatta, för barn och 

anhöriga samt för samhället i stort. Arbetet för 

psykisk hälsa och narkotikaprevention behöver 

breddas och vävas in i fler samhällsperspektiv;  

i skolan, vid nybyggnation och i kunskap och 

bemötande hos kommunens verksamheter. 

Alla människor har rätt till ett liv utan våld och en 

möjlighet att nå sin fulla potential. Frihet från 

våld är en mänsklig rättighet. 

Karin Bråth (S) 

Magnus Johansson (S) 



Varje barn och elev ska lära sig något nytt varje dag och 

utmanas på sin nivå. Föräldrar ska känna sig trygga med 

att barnen möts av kompetenta pedagoger i en bra miljö. 

Socialdemokraterna vill att:  

• det byggs en ny högstadieskola i Vagnhärad. 

• barngruppernas storlek minskas i förskolan och  
i skolans lägre årskurser samt att alla barn ska ha  
rätt till förskola, oavsett föräldrars sysselsättning. 

• det anställs fler vuxna i skolan, att lovskolan  
utvecklas och att läxläsning erbjuds under den  
samlade skoldagen. 

• fler fritidspedagoger anställs till fritidshemmen. 

• alla elever får tillgång till kvalitativa läromedel.  

• skolbibliotekens tillgänglighet ökas. 

• föräldrar ska kunna få stöd i hantering av barn och 
ungas kontakter och aktiviteter på sociala medier. 

• fler förskolebussar införs för att ge barnen tillgång  
till nya lärmiljöer. 

Conny Velén (S) 

Pia Eriksson (S) 

Sam Dandermar (S) 

Kommunen behöver ta tillvara på personalens  

engagemang och kompetens. Vi vill eftersträva  

en tillitsbaserad styrning som tar tillvara på  

personalens professionalitet vilket vi tror gagnar 

kommunens utveckling. 

Socialdemokraterna vill att: 

• kommunen fortsätter med heltid som norm. 

• alla anställda i vård och äldreomsorg ska få  
kostnadsfria arbetskläder. 

• förskolas personal ska ha tillgång till kostnadsfria  
arbetskläder, kläder efter väder. 



Socialdemokraterna vill att: 

• den yrkesmässiga och språkliga  
kompetensen inom äldreomsorgen stärks 
genom kompetensutveckling av personalen  
- ett äldreomsorgslyft.  

• att aktivitetsombud ska finnas på särskilda 
boenden.  

• kontinuitet och trygghet inom hemsjuk-
vården förbättras och att fler kortids– och  
särskiltboendeplatser skapas. 

• fler moderna trygghetsboenden och senior-
bostäder byggs och äldres möjlighet till  
aktivitet och social samvaro främjas. 

• en träffpunkt för äldre och daglediga skapas i 
Vagnhärad. 

Jari Linikko (S) 

Trosa kommun har förutsättningar att bli en förebild inom arbetet att 

skapa ett  fossilfritt samhälle. Socialdemokraterna vill arbeta aktivt med 

Agenda 2030 för att uppfylla målen för en hållbar utveckling.  

Socialdemokraterna vill att: 

• kommunen uppför fler laddplatser för elbilar. 

• kommunen prioriterar gående, cykeltrafik och kollektivtrafik, till  
exempel genom gratis busstrafik, förbättrade samt fler gångstråk  
och parkbänkar. 

• kommunen i första hand bygger en överföringsledning till  
Himmerfjärds-verket, i andra hand ett eget reningsverk. 

• kommunen startar ett energibolag för att producera vind- och  
solenergi. 

• kommunen upprättar en koldioxidsbudget. 

Varje år får allt fler personer möjlighet att uppleva sin hundraårsdag, vilket är en 

fantastisk utveckling. Alla ska kunna leva ett aktivt och gott liv under pensionsåren 

och äldre ska ges möjlighet till träning och aktiviteter i nära anslutning till vård.  



En ekonomi i balans är grunden för att  

investera i morgondagens välfärd.  

Socialdemokraterna vill bygga ut förskolor,  

skolor, äldreboenden, infrastruktur samt satsa 

mer på kultur och idrott. Förebyggande  

insatser för social hållbarhet, både för den  

enskilda individen och kommunen i stort, är 

grund för långsiktighet både i ekonomi och 

hälsa.  

Socialdemokraterna vill: 

• ta ansvar för en god ekonomisk hushållning, 

stabila finanser och en oklanderlig  

kommunal förvaltning. 

• att varje skattekrona ska användas på ett  

ansvarsfullt sätt. 

• arbeta med sociala investeringar för att  

förebygga sociala problem. 

• stärka kommunens internkontroll för att  

upptäcka och förebygga korruption och  

oegentligheter. 

• förbättra digitaliseringen inom den  

kommunala verksamhet. 

Kerstin Alksäter (S) 

Anders Lindblad (S) 

Madelen Grahn (S) 



Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun där alla behövs och 

får plats. I Trosa kommun ska varje invånare, oavsett bakgrund, ha  

möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att samhället fungerar bäst när 

alla bidrar efter förmåga och ges stöd utifrån sina behov. När vardagen 

fungerar för alla invånare, fungerar kommunen som 

bäst. 

Socialdemokraterna i Trosa kommun går till val på ett 

offensivt program för förändring. I Trosa kommun ska 

vi vända på varenda sten för att få bort kriminaliteten 

och bryta segregationen. Den som söker status i  

samhället eller ekonomisk vinning genom brottsliga 

handlingar ska veta att vårt samhälle är starkare. Den 

som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv 

ska få konkret hjälp. Insatserna kring barn och  

ungdomar på glid ska sättas in tidigt och tydligt. En 

viktig förebyggande insats är fler vuxna i skolan. 

Vi ska vara en ledande kommun i den gröna  

omställningen. Världen ska gå från ett fossilstyrt  

marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi 

som hushåller med jordens resurser.  Trosa kommun 

ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens 

teknik och framtidens jobb.  

Vi behöver dig!  

Bli medlem i Socialdemokraterna  

genom att öppna swish appen och 

scanna rutan till höger. 

Lennart Tällö (S) 

Om du har några frågor om  vår politik är du varmt väl-

kommen att ringa till Magnus Johansson 070-294 97 77 

eller maila till socialdemokraterna.trosa@gmail.com 

Ingela Larsen (S) 


