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ETT STARKARE
SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE
TROSA.
Rösta den 9 september!

För en hållbar kommun
där alla får chans att
växa.
TROSA KOMMUN

UTBILDNING ÄR TRYGGHET FÖR FRAMTIDEN
Genom att investera i utbildning rustar vi våra barn – och Trosa
kommun - för morgondagens utmaningar. Vi har stora rekryteringsutmaningar för lärare de kommande åren och vi behöver
också arbeta med att stärka läraryrkets attraktivitet.

TROSA KOMMUN

Sandra Karlsson och Magnus Johansson,
kandidater till kommunfullmäktige

TROSA ÄR STARKARE NÄR VI HÅLLER IHOP
Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen kommun.
Därför vill vi investera i kommunens invånare.
Våra förskolor och skolor ska bidra till att varje elev blir sedd, och
våra äldre ska få den omsorg de behöver. Vårt föreningsliv ska få
förutsättningar för att bidra till att stärka gemenskapen.
Alla kommunens invånare ska känna sig trygga och stolta över sin
hemstad, och få möjlighet till större delaktighet i den
demokratiska processen.
Tillväxt är en förutsättning för att Trosa kommun ska fortsätta att
var den trygga och fridfulla plats som både vi invånare och
tusentals besökare uppskattar. Det ger ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en välfärd och service av hög kvalité, som
kan komma alla till del. Ung som gammal.
Men tillväxten måste ske med miljömässigt hållbarhetstänk och
god framförhållning gällande bl.a välfärd och infrastruktur.
Allt för en bättre och tryggare Trosa kommun.

• God framförhållning för förskole- och skollokaler vid
byggandet av nya bostadsområden
• Mindre barngrupper i förskolan och resurser där de bäst
behövs
• Barnomsorg på obekväm arbetstid, även på helger
• Läxläsning under den samlade skoldagen
• Chefer ska vara tillgängliga och delaktiga i det vardagliga
arbetet på skolor och förskolor
• Arbeta fram ett återrekryteringsprogram för utbildade lärare
• Stärka kontakten mellan Linköpings Universitets lärarutbildning och Trosa kommuns skolor
• Ge stöd till föräldrar i hantering av barns kontakter på sociala
medier

ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA BOSTAD
TROSA KOMMUN

GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET
De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt
arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare
och lever längre än någonsin. Vår politik tar sin utgångspunkt
i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp
från hemtjänsten.
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Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv
Förebygga fallskador med hjälp av ”FixarMalte/FixarSara”
Verka för att Trosa vårdcentral får en seniormottagning
Verka för att alla äldre och kroniskt sjuka ska ha en fast läkarkontakt
Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden
Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldreomsorgen
Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården
Erbjuda personalen förbättrad komptensutveckling och öka
takten på arbetet med att nyrekrytera
Skapa fler platser inom vård- och omsorgsboenden
Bygga moderna trygghetsboenden och fler seniorbostäder
Främja äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro
Avskaffa pensionärsskatten helt till 2020 och höja pensionerna

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till
rimliga kostnader. Det ställer krav på blandad bebyggelse i alla
delar av kommunen, såväl i Trosa som Vagnhärad och Västerljung. Vi behöver också värna känslan av det gamla Trosa.
• Energieffektivisera Trobo –
Låt det vi sparat stanna hos de som bor
• Använda investeringsstöd eller liknande åtgärder för att bygga
mer till lägre kostnader
• Utveckla formerna för medborgardialog och inflytande
• Ställa högre krav på social hållbarhet för det som byggs
• Verka för att inkomstkrav och andra krav för att beviljas ett
hyreskontrakt ses över för att fler ska ha råd att bo
• Inrätta en bostadsförmedling i Trosa kommun
• Det som byggs ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet

TA STÄLLNING FÖR MILJÖN
Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar
ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling och ett jämlikt
samhälle. En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för
framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.
• Starta arbetet med att bygga ett nytt reningsverk
• Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning
genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv
energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som
gör de hållbara valen möjliga
• Livsmedel och andra produkter som kommunen köper ska vara
miljö- och klimatsmarta
• Främja ett effektivt och hållbart energianvändande
• Verka för en cirkulär ekonomi och att avfallsinsamlingen förbättras

KULTUR OCH IDROTT FÖR GEMENSKAP

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Oavsett vem du är eller var i Trosa kommun du är bosatt ska du
leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.
Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv
oavsett föräldrarnas inkomst. Genom att aktivera barn och vuxna
bidrar idrottsrörelsen till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker
människors deltagande i samhället. Och att skapa förutsättningar
för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande
och demokratiskt samhälle.

Att kunna försörja sig själv och bidra med sitt arbete är grunden
för ett jämlikt samhälle som håller ihop, där alla behövs och ska
ges möjlighet att försörja sig själva. Arbetsmarknaden kräver
idag mer av oss. Tiden är förbi då vi kunde utbilda oss som unga
och sedan ägna sig åt ett och samma jobb resten av yrkeslivet. I
Trosa kommun liksom hela Sverige står vi inför en stor utmaning
kring att lösa kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärdens verksamheter.

•
•
•
•
•
•
•

• Inrätta ett lärcentrum genom samarbete mellan näringsliv, folkhögskolor, högskolor/universitet och arbetsmarknadsenheten.
• Utöka yrkesvuxutbildning så att fler kommuninvånare kan möta
arbetsmarknadens behov
• Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att nå unga
utanför arbetsmarknaden
• Garanti för elever i årskurs 9, elever med särskilda behov samt
ensamkommande ungdomar till kommunala feriearbeten
• Satsa på att främja ungdomars entreprenöriella förmåga
• Öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande
företag

Säkerställa ett jämställt och jämlikt föreningsbidrag
Att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
Att alla barn och unga får daglig fysisk aktivitet i skolan
Avgiftsfri simskola för alla 6-åringar
Inrätta fritidsbanker – möjlighet att låna fritidsutrustning
Investera i en is-/mässhall i Trosa kommun
Stärka de fria kulturaktörerna och utveckla befintliga och nya
kulturevenemang
• Fortsätta utveckla fritidsgårdar och föreningsdriven fritidsverksamhet för alla unga i Trosa kommun

TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

När människor tappar tron på framtiden ökar otryggheten.
Därför vill vi socialdemokrater stärka det förebyggande arbetet
för trygghet. Tillsammans kan vi nå större effekt än vad vi kan
åstadkomma enskilt var för sig.
• Fördjupa samarbetet med polisen kring trygghetsskapande
åtgärder
• Underhålla och rusta upp otrygga utemiljöer
• Främja nattvandring och liknande initiativ
• Verka för närpoliser
• Stärka formerna för delaktighet och medborgardialog

TROSA KOMMUN
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FRAMÅT TILLSAMANS FÖR ETT STARKARE OCH TRYGGARE TROSA
Trosa kommun är fantastiskt. Vacker natur, närhet till en bred
arbetsmarknad och en stark tillväxt. Men hög tillväxttakt skapar
också utmaningar i forma av trånga skolor och köer till våra
äldreboenden. Det här kan vi ändra på. Tillsammans.
Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller
ihop. God framförhållning och känsla för vad som gör Trosa
unikt måste prägla hur och var vi växer. Med ditt förtroende
kan vi utveckla Trosa kommun att bli ännu bättre.

VILL DU LÄSA MER?
Hela vårt valprogram och samtliga
kandidater till kommunfullmäktige
hittar du på:
www.socialdemokraternatrosa.se
TROSA KOMMUN

