SOCIALDEMOKRATERNA I TROSA – FRAMTIDSPARTIET
Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun
Förslag till beslut
Socialdemokraternas förslag till Kommunfullmäktige:
1. Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas.
3. SocialdemokratrenasTrosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och
därmed varastyrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2021 upprätta internbudgetar för år 2022 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2022.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel
enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder med 130 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd
fastställs till 53.
13. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och
ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun enligt
bilaga 2.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.
Magnus Johansson
Socialdemokraterna i Trosa Kommun

Bilagor
1. Budget 2022 med flerårsplan 2023-24
2. Rev. arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i
Trosa kommun

Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024

www.socialdemokraternatrosa.se/var-politik/s-budget-2022/

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra
kostnadsökningar 2022 (34,85 Mkr)

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2022
Sommarjobb för ungdomar 0,6 Mkr
Betygslyft grundskolan, 5 Mkr
Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr
Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr
Arbetsskor vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,5 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr
Verksamhetsförändringar som överensstämmer med majoritetens
förslag till budget 2022 (20,4 Mkr)
Förskola, 2 Mkr
Elevpeng F-9, 2 Mkr
Resurscentrum, 1 Mkr
Skola (anslag), 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,2 Mkr
Totalförsvar, 0,5 Mkr
Administration, 2 Mkr
Ökade programvarukostnader (IT), 1 Mkr
Kollektivtrafik, Stensundsvägen, 1,5 Mkr
Sydarkivera, 0,3 MKr
Räddningstjänst, 1 Mkr
Bevakning, 0,5 Mkr
Muddring, 1 Mkr (flytt från inv. budget)
Fastighet, 2 Mkr
Gata/Park, 2 Mkr
Upphandlare, 0,8 Mkr
Fler valdistrikt, 0,3 Mkr
Arvodeshöjning, 0,3 Mkr
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra
kostnadsökningar 2023 (1,3 Mkr)
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

Fastlagd kurs för Trosa Kommun
(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 199100085)

•

•

Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
- Medborgarnas behov och önskemål
- Valfrihet
- Flexibilitet
- Kvalitet och god service
- Enkelhet och kostnadseffektivitet
- Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och
bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom
kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella
och alternativa lösningar.

•

Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i
centrum av såväl förtroendevalda

•

som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög
kompetens.

•

Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig.
Ansvar och beslut skall vara

•

på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.

•

Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna
ska tillvaratas på bästa sätt.

•

Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll
bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.

•

Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen
skapas.

•

Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid
planering och beslutsfattande.

•

Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som
regionalt.

•

Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och
andra ideella organisationer.

•

För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från
enskilda och organisationer
uppmuntras.
Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att
minst nuvarande standard bibehålles.

•

Socialdemokraternas styrdokument för styrelser och
nämnder i Trosa kommun för mandatperioden 2020-2022.

TROSA KOMMUN 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 Trosa
kommun, 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 hållbarhet och god
framförhållning gällande bl.a. välfärd och infrastruktur. Allt för en bättre
och tryggare Trosa kommun.

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

Socialdemokraterna vill:









Alla Trosas kommuns skolor ska ha focus på goda betygsresultat och lyfta
de elever som är i behov av det.
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.
Kvalitetslyft i förskolan – personal tillskott på 10% från 2019 års nivå.
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.

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.

Socialdemokraterna vill:










Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv.
Fortsätta förebygga fallskador med hjälp av ”FixarMalte/FixarSara” .
Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden.
Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldre- omsorgen.
Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården.
Erbjuda personalen förbättrad kompetensutveckling 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.

ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA
BOSTAD

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, Vagnhärad och Västerljung. Vi behöver också
värna känslan av det gamla Trosa.

Socialdemokraterna vill:








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.

Socialdemokraterna vill:







Starta arbetet med att bygga en överföringsledning till
Himmerfjärdsverket så fot så möjligt.
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
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.

Socialdemokraterna vill:









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.

Socialdemokraterna vill:






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

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

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.

Socialdemokraterna vill:







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

NÄRINGSPOLITIK FÖR NYA JOBB – HÄR
I KOMMUNEN

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som
vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande
andel små företag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.
Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag
kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna
för företag att växa och etableras här. Vi vill skapa nya/fler jobb varje år
som motsvarar behovet som uppstår genom befolkningsökningen i
kommunen. Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, Mälardalens
högskola, Södertörns högskola och Linköpings universitet, det lokala
näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre
förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi ska också
öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag.
Ett hinder för att det lokala näringslivet i Trosa kommun ska kunna växa
är bland annat utmaningar med kompetensförsörjningen. Vi behöver se
till att det finns ett starkt näringsliv med en stor bredd samtidigt som de
offentliga arbetsgivarna kan anställa fler.
I samverkan med näringslivet ska kommunen verka för att utöka antalet
praktikplatser för studenter. På så sätt skapas en språngbräda mellan
Högskolan och universitetet och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill:








Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola,
näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till
företagande.
Främja entreprenörskap och företagande.
Att utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta
tillväxtbranscher.
Att öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en
internationell arena.
Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för
nya företag att etablera sig i Trosa kommun.

FRAMÅT TILLSAMANS - FÖR EN
STARKARE OCH TRYGGARE
TROSA KOMMUN

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 kommun unik måste
prägla hur och var vi växer. Med ditt förtroende kan vi utveckla Trosa
kommun att bli ännu bättre.
För Socialdemokraterna
Magnus Johansson

Omvärldsanalys
Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2021
2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades
av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid.
Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och
är fortfarande enorm.
Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommuner med ekonomiskt
överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Utvecklade
vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för
ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats
förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat
med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots
ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar
runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och
förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.
Prognos för kommunerna

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa uti kommunerna. En bra real
skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella
statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har
byggts upp en »verksamhetsskuld«, motsvarande den inom hälso- och
sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida
behov.
Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och
till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är
vilken påverkan det har fått på studieresultaten.
Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb
anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet
personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins
utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs
kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna
ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas
successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella
statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva
antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8
miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.
2021 – global återkomst för inhemska tjänstenäringar

Global BNP studsar tillbaka i år, efter den kraftiga dämpningen förra året.
Återtåget, som inleddes redan den andra halvan av 2020, har hittills
framförallt drivits av globala rekyler för industrisektorer och varuhandel. I
takt med att vaccinen framöver skördar allt större framgångar, inte minst i
flera OECD-länder, möjliggörs mildringar eller slopade restriktioner på

flera håll i år. De delar av tjänstesektorn som avsevärt har hämmats av
restriktionerna förväntas då kunna se fram emot en fas av snabbare
återhämtning.
Sannolikt väntar en segdragen återhämtning för vissa delar av
tjänstenäringarna; exempelvis räknar vi inte med att resandet och
turismen kommer att nå upp till de nivåer som gällde före pandemin
varken i år eller nästa år. Att produktionen inom tjänstesektorn 2021
ändå tar fart stärker sysselsättningen, som på de flesta håll världen över
dämpades kraftigt 2020. Att få igång hushållens konsumtion av dessa
tjänster blir därför en viktig pusselbit i ländernas väg ur lågkonjunkturen.
Rekordstora finanspolitiskasatsningar

Både monetära och finanspolitiska stimulanser har sedan krisens utbrott
utökats för att stötta den globala konjunkturen. Större betydelse än låga
räntor och kvantitativa lättnader antas de finanspolitiska stimulanserna få
för den reala utvecklingen 2021.Här leder USA ligan över de som sjösätter
de största paketen, med satsningar 2020–2021 motsvarande hisnande 25
procent av USA:s BNP 2020.
Inhemsk efterfrågan lyfter BNP- tillväxten i Sverige

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt i år, med 3,1 procent
jämfört med 2020. Framförallt är det den inhemska efterfrågan som
driver upp BNP, inte minst hushållens och den offentliga sektorns
konsumtion. Även en uppgång för investeringarna ger visst bidrag till
BNP-tillväxten i år.
Nedgång i hushållens rekordsparande ger konsumtionsskjuts

Även om pandemin inneburit stor ovisshet för hushållen, liksom att
många har förlorat sitt jobb eller företag, så är det en väldigt splittrad bild
– medan vissa har drabbats hårt har en stor del av hushållen också klarat
sig ekonomiskt riktigt väl igenom krisen. Ser man till hushållens reala
disponibla inkomst per invånare syns en nedgång 2020, vilket är ovanligt.
Samtidigt var nog detta utfall långt bättre än många befarade;
omfattande åtgärder för att motverka lågkonjunkturen har direkt eller
indirekt gynnat hushållssektorn.
De goda utsikterna för uthålligt hög konsumtionstillväxt kommande år vilar
således på dels en återhämtning i hushållens inkomster, dels en
normalisering av ett ovanligt högt sparande.
Återhämtningen för antalet sysselsatta antas dra ut på tiden

Utsikterna för arbetsmarknaden har ljusnat rejält, inte minst för hösten.
Snabbt stigande ekonomisk aktivitet väntas under det andra halvåret, där
antalet arbetade timmar beräknas öka med 2 procent. Detta lyft för
timmarna beräknas endast ge en måttlig ökning av antalet sysselsatta. I
hög grad kommer återhämtningen på arbetsmarknaden i år att bygga på
en stigande medelarbetstid; fler arbetade timmar per person i arbete. Det
följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men
framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade

personer. Stigande produktion under 2021 kommer alltså bygga på att
alltfler går upp till normal arbetstid.
Hög arbetslöshet består trots snabb konjunkturuppgång

Även om antalet jobb bedöms stiga i år och nästa år, beräknas återgången
till den sysselsättningsgrad som gällde före krisen dröja ytterligare.
Kalkylen antar därmed att andelen arbetslösa kvarstår på förhöjda nivåer,
trots konjunkturuppgången de kommande åren. Att sysselsättningen inte
återhämtar sig snabbare följer av bedömningen att åren framöver
kommer att medföra ett skifte för delar av arbetsmarknaden. I likhet med
andra kriser – vilka visserligen inte alls liknar pandemin – förutsätts en fas
av uppsnabbad strukturomvandling; något som antas utgöra en global
trend. Många av de arbetstillfällen som tappas i lågkonjunkturen antas
inte komma tillbaka när efterfrågan återhämtat sig.
Arbetslösa måste alltså söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta
förutsätter att arbetskraftens kompetens anpassas, genom utbildning och
omskolning. Redan före krisen var arbetsmarknaden i Sverige
polariserad, med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig
också vid stark konjunktur. En svag matchning mellan efterfrågan och
utbud av arbetskraft blev exempelvis allt tydligare under den senaste
högkonjunkturen. I nuläget stiger antalet långtidsarbetslösa. Den
uppenbara risken är att denna grupp växer och att tudelningen ökar än
mer, samtidigt som kompetensbristen består, eller till och med växer, på
medellång sikt. Detta framstår som en stor utmaning.
Generellt sett låga löneökningar åren framöver

Förutom den globala ekonomiska dramatiken, präglades den svenska
arbetsmarknaden av flera ovanligheter förra året, vilket gjort det speciellt
svårt att följa löneutvecklingen. Avtalsrörelsen i mars 2020 sköts upp till
hösten, med prolongerade avtal under tiden. Flera regioner aktiverade
under året krislägesavtal som tecknades 2019/2020. En stor grupp på
arbetsmarknaden omfattades av systemet med korttidspermitteringar,
innebärande minskad arbetstid men en relativt lägre minskning av
löneinkomsten (där permitteringslön betalad av staten ger en reduktion av
lönekostnaden för företagen). Sjukfrånvaron var tillfälligtvis rekordhög.
Med dessa förutsättningar har det varit extra svårt att lägga pusslet kring
lönerna (för såväl arbetstagarnas inkomster som arbetsgivarnas kostnader),
vilket har bäring på förståelsen av utvecklingen i år. Läget klarnade något
när väl nya avtal tecknades i oktober, men betalningsförskjutningar, liksom
att lönerevisioner för 2020 i vissa fall har skjutits upp till 2021, medför att
bilden för 2020 och 2021 är ovanligt oviss. Befintliga avtal pekar dock mot
en något högre löneökningstakt i år, än 2020 och 2022. Givet det låga
resursutnyttjandet väntas inte någon stark acceleration för löneökningarna
kommande år.

Kommunen
Styrmodell för Trosa kommun1

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun.
Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär
en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens
handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov
med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, inom ramen för tilldelade resurser
och fastställda mål.
Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de
gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma
planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till
resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och
äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande
eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är
årliga rationaliseringar och ett årssatsningar som dels kan kopplas till att
genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.
God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk
hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål.
Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun
och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning
att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar
och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på
kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som
personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses
vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga
mål är uppfyllda.
Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges
tretton mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål,
tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och
finansiella mål samt det första målet som är övergripande.
Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges
kommuners och landstings projekt, ”Kommunens kvalitet i korthet” (Kkik).
Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av
kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I
Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med
egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel
och lära av andra.
Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007.
Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål
och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand
använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med
utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen.
För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva
enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till
antalet.
Finansiella mål

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att
kommunens verksamhet kan bedrivas även på lång sikt och att det egna
kapitalet inte urholkas. De finansiella målen behöver samtidigt ta hänsyn
till kommunens förutsättningar. Är kommunen i en expansiv fas med
befolkningstillväxt kan till exempel resultatmålet tillåtas vara lägre en
period för att därefter höjas för att återigen stärka ekonomin.
Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige
tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med
flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.
Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott
och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom
ramen för tillgängliga resurser.
Rationaliseringar och ett årssatsningar
Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med
rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen.
Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa
processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena
besparingar.
Varje budgetår tillförs ett års satsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för
att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem
kan till exempel medföra ett förändrat arbetssätt som effektiviserar
verksamheten.)
Rationaliseringar

Socialdemokraterna ställer sig bakom arbetet med ett års satsningar och
sedermera rationaliseringar. Inför nuvarande mandatperiod fick
ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela
mandatperioden. Budget 2022 är sista året med i tidigare beslutat
rationaliseringspaket på 12 mkr. I budget 2022 ingår 3,7 Mkr i
rationaliseringar.
Ett års satsningar 2022 (6 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för:
 Brottsförebyggande rådet, 200 tkr
 Ledarskap/medarbetarskap, 100 tkr
 Åtgärder i samband med medborgarundersökning, 200 tkr



Reserv att disponeras av ledningsgruppen, 1 500 tkr

Ekoutskottet tillförs 100 tkr för:
 Uppdatering av solkarta
Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 300 tkr för:
 Kartsmart
Barnomsorg och utbildning tillförs 1 100 tkr för:
 Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 800 tkr
 Projekt hemmasittare, 300 tkr
Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 700 tkr för:
 Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 500 tkr
 Digital utveckling medborgare, 200 tkr
 Kulturinjektion, 300 tkr
 Kulturskola, 300 tkr
 Biblioteken, 200 tkr
 Fritidsgårdarna, 200 tkr
Teknik- och servicenämnden tillförs 500 tkr för:
 Måltidsorganisation
Vård- och omsorgsnämnden tillförs 300 tkr för:
 Utemiljö äldreboenden

Gemensamma
planeringsförutsättningar (GPF)

2

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten
de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska
förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.
Socialdemokraterna värnar om Trosa kommuns ekonomiska styrmodell.
Därför tycker vi det är viktigt att de underlag som ligger tillgrund för de
anslagsfinansierade budgetposterna skall hanteras lika respektfullt som de
budgetposter som justeras utefter de demografiska förutsättningarna.
Socialdemokraterna vill att den kommunala organisationen arbetar fram
flera scenarier om hur befolkningsutvecklingen kommer att utvecklas i
Trosa kommun. Anledningen till varför vi vill detta är att de prognoser som
gjorts av befolkningsutvecklingen i samband med GPF:en, de senaste 5
åren, har varit allt för långt från det verkliga utfallet av
befolkningsutvecklingen.
För att skapa en bättre planering vill vi att fler scenarios av

befolkningsutveckling arbetas fram och att även lokalstyrgruppen också gör
en planering utefter de olika scenarierna.
Trosa kommuns befolkning växer och då krävs det investeringar i
kommunen. Det är viktigt att erforderliga lokaler/anläggningar finns till den
kommunala verksamheten.
Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska planera bättre långsiktigt.
Därför vill vi att fler scenarios arbetas fram av befolkningsutvecklingen och
behov av lokaler/anläggningar. Vi vill också att GPF:en revideras innan
oktober månads utgång. Då kan denna ligga tillgrund för den reviderade
budgeten som beslutas under november-december månad.
Befolkningsprognos

Socialdemokraterna väljer att utgå ifrån den GPF som kommunstyrelsen
har beslutat eftersom vi saknar stöd ifrån den kommunala organisationen
för att kunna göra de scenarios som vi skulle vilja göra. Om vi hade haft
makten skulle kommunchefen fått i uppdrag att göra flera scenarios över
hur befolkningsutveckling skulle kunna utvecklas.
Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en
attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella
perioden. Prognosen innebär en påtagligt höjd lägstanivå per år där de
första prognosåren innebär lägre tillväxt för att sedan successivt öka.
Idag ser inte socialdemokraterna att det finns några tecken på att
byggande sjunker i kommunen. Bygglovsansökningarna är snarare fler
första kvartalet 2021 i förhållande till 2020, då var 2020 ett rekord år.
Socialdemokraterna tror på en större befolkningsökning under
högkonjunktur. Utan att fått hjälp av den kommunala organisationen till
analys gör vi ändå bedömningen att de år som befolkningen kommer öka
som mest kommer det vara runt 500-600 fler kommuninvånare de åren.
Med andra ord bedömer Socialdemokraterna att befolknings tillväxten
kommer att ligga mellan 230 till 600 över tid i Trosa kommun till 2024.
Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +600 personer/år till
ungefär +230 personer/år.
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Resursfördelning, demografiska
förändringar, jämfört med budget
2021.
I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket
säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym.
Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 11,5 mkr.
Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnads- utjämningssystemet
som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och
omsorgs- nämndens ram med 11,4 Mkr.
Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter,
uppräkning av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.
Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges
kommuner och Regioners antaganden och prognoser.
Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma
planeringsförutsättningarna som underlag.
Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras
nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.
Skatter, uppräkning av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och
Regioners prognos från april 2021. Men en justering av
befolkningsprognosen med 121 invånare.
Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 1,75
procent 2022.
Trosas ekonomi är i grunden god men i den exceptionella situation som nu
råder är de ekonomiska förutsättningarna i mångt och mycket
oförutsägbara. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort
avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för
kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som
följd.

Årets resultat 2017-2020 samt prognos och budgetde kommande åren.
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Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år. Att ekonomin för
närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora
tillfälliga tillskotten och den unika situationen. I budget 2022-24 ligger ett
antagande om att staten kommer fortsätta att kompensera för den
demografiska utvecklingen, motsvarande 1 % av skattenettot årligen, 8
Mkr 2022, 16 Mkr 2023 och 24 Mkr 2024. Trots detta antagande är de
budgeterade resultatnivåerna 0,2%, -1,9% och -2,3% för åren 202224. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar
löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står
bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.
I budgeten ligger ett ränteantagande på en procent vilket är något högre
än den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Lånevolymen i budgeten
uppgår till 660 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 530 Mkr. Åren 2023-24
har räntan återigen budgeterats högre än förväntad faktisk ränta, vilket är
en säkerhet då det i praktiken är en buffert. Detta kommer
socialdemokraterna anpassa i våra framtida budgeter till verkligheten.
Kommunens bolag har också krav på att ge avkastning till ägaren,
sammantaget stärker det kommunens budget med 1 mkr.
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar
maj 2021 (8 Mkr)
Elevpeng F-9, 4 Mkr
Resurscentrum, 4 Mkr
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar
2022 (34,85)

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2022
Sommarjobb ungdomar, 0,6 Mkr
Betygslyft grundskolan, 5 Mkr
Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr
Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr

Arbetsskor vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,2 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr

Verksamhetsförändringar som överensstämmer med
majoritetens förslag till budget 2022
Förskola, 2 Mkr
Elevpeng F-9, 2 Mkr Resurscentrum, 1 Mkr Skola (anslag), 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,2 Mkr
Totalförsvar, 0,5 Mkr
Administration, 2 Mkr
Ökade programvarukostnader (IT), 1 Mkr Kollektivtrafik, Stensundsvägen,
1,5 Mkr Sydarkivera, 0,3 MKr
Räddningstjänst, 1 Mkr
Bevakning, 0,5 Mkr
Muddring, 1 Mkr (flytt från inv. budget) Fastighet, 2 Mkr
Gata/Park, 2 Mkr
Upphandlare, 0,8 Mkr Fler valdistrikt, 0,3 Mkr Arvodeshöjning, 0,3 Mkr
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar
2023 (1,3 Mkr)
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

Investeringar
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och
framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna
relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren
2009-2014 har Trosa gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och
räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i
anspråk under åren.
Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som
visar hur stor del av våra till gångar som finansieras av egna medel. Från
2009 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna.
Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit
aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var
soliditeten 14 % inklusive ansvars förbindelser. Minskade investeringar
åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens
resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelser
förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka
soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2024 omfattar investeringar på 835 Mkr.
I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i
verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa
investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.
Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2020

Miljösatsningar i budget 2021-2024

I enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem som antogs 2020 så
redovisas de kommande investeringar som görs inom miljöområdet. Vissa
av investeringarna är rena miljösatsningar medan andra har ett annat
huvudsyfte men som ändå bidrar till bättre miljö.
















Solceller kommunala fastigheter
Vandringshinder Trosaån
Solceller Safiren
Solkarta
Kråmö
Laddstolpar
Busshållplatser Hagaberg och Trosalund
GC-vägar bl.a. Öbolandet
GC-åtgärder bl.a. renovering Trosa - Väster ljung
Väderskydd och cykelgarage
Reinvestering VA/Fastighet
Ängsgården konvertering värme
Överordnat styrsystem VA/Fastighet
Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
Utbyte av armaturer











Digitala vattenmätare
Flödesmätning vatten
Utredning vattenskyddsområde
Åtgärder mot ovidkommande vatten
Byggnation överföringsledning
Åtgärder Trosa reningsverk
Nya återvinningsstationer
Belysning befintliga återvinningsstationer
Utveckling parker grönmiljö

Några av kommande och pågående investeringar 2021-2024

Tak och väggar på isrinken - Ishall

Spontanidrottsplaner med konstgräs

Skidbacken

Dans studio

Förstudie ridhus

GC-väg Västerljung - Vagnhärad

Framtidens Skärlagsskola

Köks- och matsalskapacitet, fas 1 och 2

Fornby ny skolbyggnad

Reservkraft

Kråmö

Trosa havsbad

Konstfrusen isrink

Ny idrottshall

Konstgräsplan inkl. belysning

Fler leder MTB-spår


Vandringshinder i Trosaån.



Gång- och cykelvägar
Safiren solceller
Hasselbacken (Vent. ytskikt och utemiljö)
Fageräng, utbyte del av tak
Anpassning och renovering av Jollen
Ängsgården, demensboende
Scenenparken i Vagnhärad
Renovering Gästhamnen
Cykelgarage
Åtgärder Trosa reningsverk
Åtgärder mot ovidkommande vatten
Åtgärder Trosa vattentorn
Renovering Vagnhärads vattentorn
Projektering överföringsledning



















Byggnation överföringsledning
Tofsö
Utveckling Industrigatan, adm. lokaler

Framtid
Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar
av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser
som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft
mycket stora utmaningar. På sikt faller nivån på statsbidragen och den
ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju
längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin
för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de
stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen.
Ett sätt att underlätta för både statens och kommunsektorns planering
skulle vara mer långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling.
Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda händelser som påverkar
skatteintäkterna negativt kunna vara att staten garanterar en viss nivå på
skatteintäkterna och justerar statsbidragen med hänsyn till detta, så att
kommuner och regioner vare sig blir över- eller underkompenserade och
kan planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation med oförutsedda
och kortsiktiga bidrag är inte bra för någon part. Stora överskott riskerar
att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå
som inte är långsiktigt hållbar.3
Trosas befolkning har ökat kraftigt de senaste årenh under årets tre första
månader 2021 har invånarantalet ökat med 95 personer till 14 404
invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter,
även ett ökat behov av investeringar.
Skatteintäkterna för budget 2022 är beräknade med antagandet om 14 600
invånare per 1/11-2021, dvs. 196 invånare ytterligare april- oktober.
Investeringstakten är historiskt hög, delvis som en följd av den
befolkningsökning Trosa haft de senaste åren. De demografiskt betingade
behoven är också påtagliga med volymökningar inom i stort sett alla
åldersgrupper.
Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär
även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är
historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre
ränteläge än vad som råder idag.
I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert,
precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska
förutsättningar.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande
styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa
kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna
blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska
skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett
större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat
överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna
kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant
utbildning.
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Kommunfullmäktiges mål
Mål

Målprecisering

Uppfyllelse

Trend Utfall

Mätmetod

Kommentar

Medborgarnas behov och önskemål
Trosa kommun ska vara
ledande i genomförandet
av Agenda 2030. – Trosa
kommun ska vara en
nationell förebild när det
gäller ekonomisk, social
och miljömässig
hållbarhet, med en
samstämmig politik som
tar hänsyn till resurs
svaga invånares
perspektiv och mänskliga
rättigheter.

Trosa kommun ska
tillhöra de 20 bästa i
jämförelser gjorda i
databasen kolada.se

Jämförelser
gjorda i
databasen
kolada.se

2.

Medborgarna ska uppleva
Trosa som en attraktiv
kommun att leva och bo i

Trosa ska tillhöra de
20 bästa av de
kommuner som SCB
jämför Trosa med

Medborgarundersökningen
/indextal

3.

Trosa ska tillhöra de
Medborgarna ska vara nöjda
20 bästa av de
med kommunens
kommuner som SCB
verksamheter
jämför Trosa med

Medborgarundersökningen
/indextal

4.

Medborgarna ska känna sig
trygga i kommunen och i
SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng
av 100 möjliga uppnås
gällande trygghetsfaktor

Medborgarundersökningen
/indextal

1.

Trosa ska tillhöra de
20 bästa av de
kommuner som SCB
jämför Trosa med

Tillväxt och företagsklima t

5.

Kommunen ska växa med
en genomsnittlig
befolkningstillväxt på cirka
200 invånare/år

6.

Kommunen ska vara topp
20 i landet avseende
företagsklimat

Befolkningen ska sett
utifrån den senaste
treårsperioden växa
med ett årligt
genomsnitt på ca 200
personer.

Befolkningsstatistik /antal

Svenskt
Näringsliv/
rankingplats

Kärnverksamheter
7.

Trosa kommun ska vara en
av landets 20 bästa
utbildningskommuner

Grundskolan mäts

SKL:s öppna
jämförelser/
rankingplats.

8.

Äldreomsorg, LSS ska ha
nöjda kunder

I SKL:s ranking ska
Trosa visas grönt
(tillhöra de 25%
bästa)

SKL:s öppna
jämförelser

Miljö

Kolada ägs av den ideella
föreningen Rådet för
främjande av
kommunala analyser
(RKA). Svenska staten
och Sveriges Kommuner
och Regioner är
föreningens medlemmar.
Läs mer om RKA
på www.rka.nu

9.

Kommunen ska ha en
hållbar ekologisk utveckling

Topp 20 i över hälften
av de nyckeltal som
ingår i Sveriges Ekokommuner

Sveriges
Ekokommuners
statistik

Engagemang
10.

Valdeltagandet bland
röstberättigade ska öka vid
nästa val, 2022

Kommunvalet

Jämfört med
valet 2018

11.

Hållbart medarbetar
engagemang, HME

Trosa ska utifrån
index tillhöra de 10%
bästa kommunerna

Årlig enkät med
frågor som tagits
fram av RKA och
SKL/ Index

Kommunens
kostnader ska vara i
nivå med
standardkostnad

VKV/Standardkostnad
jämförande tal

Finansiella mål

12.

13.

Kärnverksamheterna
(förskola, gymnasium,
äldreomsorg och individoch familjeomsorg) ska vara
kostnadseffektiva.
Grundskola får överstiga
standardkostnad.
Årets ekonomiska resultat
ska motsvara minst 2% av
skattenettot för kommunen.

Egen statistik/
andel i %

RESULTATBUDGET (TKR)
Invånare
Utdebitering kronor/skattekrona

Budgetberedning maj 2020

13 684

14 600

14 730

14 978

21,60

14 479

21,60

21,60

21,60

Bokslut

Budget
Budget (S)
borgare
2022 juni
2022 juni

Plan

Plan

2023

2024

-852 351

-895 754

3000

3000

2020

Verksamhetens nettokostnad

-713 357

-814 792

-814 792

Rationaliseringar

0

Rationaliseringar 2023-24

0

Politiskaprioriteringar (S)
Nya satsningar 2021-2022

-14 450
0

Ett årssattsningar
Avskrivningar

-52 525

Central buffert
Verksamhetens nettokostnad

0

0

-6 000

-6 000

-60 975

-60 975

-69 960

-71 073

-16 200

-16 200

-16 600

-17 000

-765 882

-891 967

Skatteintäkter

706 075

761 020

767 430

Slutavräkning skatt

-13 012

0

25 701

0

Inkomstutjämningsbidrag

77 561

Kostnadsutjämningsavgift

-33 999

Regleringspost
Utjämning LSS

tillfällig konjunkturstöd

Införandebidrag
Generellt bidrag befolkningsvariabel
Generellt bidrag flyktingvariabel

-906 417 -941 911 -986 827

786 295

810 396

0

0

0

0

0

111 054

111 054

125 293

139 909

-29 204

-29 204

-29 710

-30 211

14 008

33 602

33 602

23 424

20 237

-17 794

-24 816

-24 816

-25 246

-25 671

0

0

0

0

1 492
0
2 145

0

2 000

0

0

Eftersläpningseffekter ökad befolkn

14 294

3 953

10 000

4 342

4069

Fastighetsavgift

30 945

33 511

33 511

33 511

33 511

8 000

8 000

16 000

24 000

807 416

897 120

911 577

933 909

976 240

4 177

3 500

3 500

3 500

3 500

-3 753

-6 600

-6 600

-13 200

-15 000

Årets resultat
Återföring öronmärkning vikande
konjunk

41 958

2 053

2 060

-17 702

-22 087

-250

20 534

20 534

3 953

4 342

Öronmärkning vikande konjunktur

-22 000

-3 953

-3 953

-4 342

-4069

Balanskravsresultat

19 708

18 634

18 641

-18 091

-21 814

5,2%

0,2%

0,2%

-1,9%

-2,3%

Antagande statsbidrag demografi

Skattenetto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultatmål 2 % skattenetto

Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt

Datum 2021-05-26

Överfört

Budget

Budget

Plan

Plan

från
2020

2021

2022

2023

2024

Stabilisering skredriskområden

X

X

X

X

Statsbidrag

X

X

X

X

Reinvestering fastigheter

X

X

X

X

Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler

X

X

X

X

X

X

X

X

skattefinansierade

Fastigheter

Investeringsreserv Fastigheter
Reservkraft

X

Överordnat styrsystem VA/Fastighet

X

Förstudier behovsanalys renovering fastigheter
Nyckelsystem

X
X

X

OVK-åtgärder

X
X

X

X
X

Solceller kommunala fastigheter

X

X

X

X

X

X

Administrativa lokaler
Utveckling Industrigatan

X

X

Förskolelokaler
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö

X

Hasselbacken exteriör; panel, tak

X

Tallbacken förstudie ytskikt

0

Fageräng, utbyte del av tak

X

Anpassning och renovering Jollen

X

Grundskolelokaler
Framtidens skärlag*
Köks- och matsalskapacitet fas 1*

X
X

X

X

X

Köks- och matsalskapacitet fas 2*
Ytrenovering Fornbyskolan

X

Upprustning utemiljö förskolor/skolor
Hedebyskolan ytskikt och entré

X

X

X

X

X

X

Hedebyskolan skolutrymme

X

Fornby ny skolbyggnad*

X

Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet

X

Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering

X

X

Vårdlokaler
Ängsgården demensboende inkl konvertering värme

Fritids- och kulturlokaler

X

X

Upprustning Skärborgarnas hus

X

Renovering Gästhamnen

X

Trosa Gästhamn förstudie

X
X

Trosa Gästhamn hamnkontor*
Häradsvallen

X
X

Safiren omklädningsrum*

X

Solceller Safiren

X

Kråmö
Trosa havsbad/camping - servicehus

X

X
X

Trosa havsbad/camping - bryggor

X

X

X

X

X

X

X

144 639 14 800

12 100

X
X

Trosa havsbad/camping - lekutrustning

X

Trosa havsbad/camping - parkering

X

Konstgräsplan inkl belysning

X

Spontanidrottsplaner med
konstgräs

X
X

Garvaregården

X

X

X

Ny idrottshall*

X

X

X

Övriga lokaler
Kroka gård lager, stängsel

X

Fritidsanläggningar
Konstfrusen isrink*

X

X

Tak och väggar till isrinken - ishall

X

Ismaskin till isrink
MTB-spår

X

X
X

Skidbacken

X

Förstudie Ridhus

X

Dansstudio

X

Sjösättningsramp Trosa*

Summa fastigheter och
fritidsanläggningar

X

X

42 979

174 950

Gator och parker
Reinvestering gator

X

X

X

X

Trafiksäkerhetsåtgärder

X

X

X

X

Lekplatser

X

X

X

X

Utveckling parker grönmiljö

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belysning säkerhet BRÅ hela
kommunen
Belysning offentliga miljöer, inkl.
julbelysning
Utbyte av armaturer

X

Belysning högbergsgatan

X

Belysning Högbergsgatan från
Kruthus till vägbank
Edanö

X

Högbergsgatan etapp 3

X

Högbergsgatan etapp 4

X

Busshållplats Hagaberg*

X

Busshållplats Trosalund

X

Utbyggnad parkering vid vagnhärads
station*

X

Utredning av kajen utmed Trosaån

X

X

GC-åtgärder

X
X

GC-vägar - Kompl enl GC-analysen

X

GC-väg Öbolandet*

X

X

Muddring Tureholmsviken
X

X
X

X

Vandringshinder Trosaån*

0

X

Scenenparken i VHD*

X

Belysning vid ån och vid nya
parken

X

Vagnhäradstorg vid fontänparken

X
X

Väderskydd cyklar resecentrum

X

Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder

X

Reinvestering Hertig Karlsväg (se även
VA)

X

Fler parkeringsplatser

X

Reinvestering Högbergsgatan (se även
VA)

X

Toalett Västra hamnplan *

X

X

X

Gravkullar vid Häradsgården

Minneslund för sällskapsdjur

X

Suckarnas bro

X

X

Länsmansbron

X

Cykelgarage Ica Trossen

0

X

Cykelgarage Stationen

0

X

Offentlig toalett Spindelparken

X

GC-väg Västerljung-Vagnhärad

X

GC väg Trosa - Västerljung
renovering
Gestaltning hamnängen park
fortsatt utveckling

X

X
X

Laddstolpar

X
X

X

X

Summa

19 245

17 600

36 650

17 650

8 300

TOTALSUMMA

62 224

192 550

181 289

32 450

20 400

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projekt
avgiftsfinansierade
Reinvestering VA
Investeringsreserv VA
Utredning Vattenskyddsområde

X

Renovering Vagnhärads vattentorn

X

Pumpstationer Gunnarstensgatan

X

Tofsö

X

VA, Hertig Karlsväg (se även gata)

X

Projektering överföringsledning

X

X

Byggnation överföringsledning
Solceller på anläggningar som det lämpar sig
Ny vattenledning till Trosa vattentorn

X

X

Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)

X

Överordnat styrsystem VA/fastighet

0

X

0

X

X

X

Ventilbytesprogram

X

X

X

Digitala vattenmätare

X

X

X

Åtgärder mot ovidkommande vatten

X

X

Åtgärder Trosa reningsverk

X

Åtgärder Trosa vattentorn

X

X

Flödesmätning vatten

X

Återvinningsstation Källvik

X

Flytt av mottagningen på Korslöt

X

X

Nya ÅVS 2020-2022

X

X

X

Belysning befintliga ÅVS 2020-2022

X

X

X

29243

32500

41500

29500

136458

Summa avgiftsfinansierat

Investeringsbudget nämnderna (tkr)
Tillägg och förändringar är
fetmarkerade
Projekt
skattefinansierade

Överfört

Budget

Budget

Plan

Plan

från
2020

2021

2022

2023

2024

Humanistisk nämnd
Inventarier skolkontoret

X

X

X

X

Inventarier förskolor/skolor

X

X

X

X

Inventarier socialkontoret

X

X

X

X

Inventarier

X

X

X

X

Oförutsett

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Städutrustning

X

X

X

X

Köksutrustning

X

X

X

X

Inventarier tekniska kontoret

X

X

X

X

IT-investeringar infrastruktur

X

X

X

X

IT-investeringar admin

X

X

X

X

IT-investeringar skola

X

X

X

X

Inventarier kommunkontoret

X

X

X

X

Kultur och Fritid

Vård och omsorg
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier
mm
Samhällsbyggnadsnämnd
Inventarier kontoret
Teknik och servicenämnd

Kommunstyrelse

Investeringsreserv

X

X

X

X

0

17 825

16 275

15 025

15 025

Summa skattefinansierade

62 224

210 375

197 564

47 475

35 425

Summa avgiftsfinnansierad

29 243

32 500

41 500

29 500

136 458

91 467 242 875 239 064 76 975

171 883

Delsumma nämnder

Totalt

Investeringsbudget konstnärlig

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Pro
jek
tbu
dg
et

Avsätt
s till
konstn
ärlig
gestalt
nin

Trosa Gästhamn hamnkontor*

X

X

Safiren omklädningsrum*

X

X

Ny idrottshall*

X

X

Spec av projekt enligt
enprocentsregeln**

Kultur- och fritidslokaler

Konstfrusen ishall

X

X

Sjösättningsramp Trosa*

X

X

Framtidens skärlag*

X

X

Köks- och matsalskapacitet fas 1*

X

X

Skol- och barnomsorgslokaler

Köks- och matsalskapacitet fas 2*

X

X

Fornby ny skolbyggnad*

X

X

Busshållplats Hagaberg*

X

X

Utbyggnad parkering vid vagnhärads
station*

X

X

GC-väg Öbolandet*

X

X

Äldreomsorgslokaler

Park- och stadsmiljö

Vandringshinder Trosaån*

X

X

Scenenparken i VHD*

X

X

Toalett Västra hamnplan *

X

X

325 100

3 251

Totalt
** Policy och riktlinjer för offentlig
konst i Trosa kommun, antagen i KF
2020-04-29 § 31

BALANSBUDGET (TKR)

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

1 068 738

1 241 187

1 431 587

1 574 741

1 585 243

60 899

60 899

60 899

60 899

60 899

1 129 637

1 302 086

1 492 486

1 635 640

1 646 142

Exploateringsmark

54 713

70 000

70 000

70 000

70 000

Fordringar/placeringar

91 003

75 000

75 000

75 000

75 000

194 241

70 000

70 000

70 000

70 000

1 469 594

1 517 086

1 707 486

1 850 640

1 861 142

474 191

446 123

448 176

430 475

408 389

41 958

18 793

2 053

-17 701

-22 086

474 191

446 123

448 176

430 475

408 389

94 844

101 806

101 806

101 806

101 806

Avsättningar

94 844

101 806

101 806

101 806

101 806

Långfristiga lån (ink anslutn avg)

585 275

660 000

660 000

660 000

660 000

585 275

660 000

660 000

660 000

660 000

315 284

309 157

497 504

658 359

690 947

Kortfristiga skulder

315 284

309 157

497 504

658 359

690 947

Skulder

900 559

969 157

1 157 504

1 318 359

1 350 947

1 469 594

1 517 086

1 707 486

1 850 640

1 861 142

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Därav årets resultat
Eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

Nettoramar 2021-2024
Ramar (tkr)
Kommunstyrelse

2021

2022

2023

2024

92 381

97 316

89 690

98 658

Politisk ledning

12 323

13 123

15 805

13 653

Kommunkontor

57 270

65 468

55 208

65 885

Ekoutskottet

1 988

2 525

2 077

2 120

20 800

16 200

16 600

17 000

424 984

465 939

417 159

487 829

395 140

433 056

386 950

453 998

29 844

32 883

30 209

33 831

43 002

52 242

45 248

54 089

214 468

233 124

240 007

260 754

Teknik & service skatt

37 540

39 573

50 285

52 896

Samhällsbyggnadsnämnd

15 029

15 973

16 065

16 458

1 558

1 624

1 675

1 727

879

893

911

929

Övr kommungem poster

-229

-166

5 569

13 486

Pensioner

9 500

9 666

6 763

10 057

-9 729

-9 833

-4 194

429

Medfinansiering infrastruktur

0

0

0

Nya satsningar

0

0

6 000

6 000

0

0

-3 000

-3 000
-11 500

Central buffert
Humanistisk nämnd
Barnomsorg o utbildning
Individ och familjeomsorg
Kultur & fritid
Vård- & omsorgsnämnd

Miljönämnd
Revision

Kommmungemensamt

Rationaliseringar 3 mkr ligger
i ovanstående ramar

-5 180

-3 100

-9 700

Ökade avskrivningar

Finansnetto

0

0

0

Politiska prioriteringar

0

0

0

Tot skattefin verks

845 232

903 251

859 478

988 812

Skattenetto

850 758

911 577

863 930

863 930

Kommunstyrelsen
Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

Budget föreg. år,
netto
Uppräkning
Ramförändring

66 005

67 693

76 991

77 268

1 375

1 255

1 595

1 600

313

8 043

1 318

670

-

Budget, netto

67 693

76 991

77 268

79 538

Central buffert

20 800

16 200

16 600

17 000

88 493

93 191

93 868

96 538

1 000

500

500

500

400

600

600

600

Inkl. central buffert

Socialdemokraternas prioriteringar
Beredskap
Sommarjobb
Gratis kollektivtrafik
Summa
Total

500

500

500

500

1 900

1 600

1 600

1 600

90 393

94 791

85 127

85 127

KommunstyrelsenEkoutskottet
Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

Budget föreg. år, netto

1 905

1 988

2 125

2 073

44

40

48

47

Uppräkning
Ramförändring

39

97

100

-

Budget, netto

1 988

2 125

-

2 073

2 120

0

400
400

400
0

400
0

1 988

2 525

2 073

2 120

Socialdemokraternas prioriteringar
Koldioxid budget
Summa
Total

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt (tkr)
Budget föreg. år, netto
Uppräkning

2021

2022

2023

2024

13 401

15 029

15 973

16 065

341

326

392

393

Ramförändring

1287

618

-300

0

Budget, netto

15 029

15 973

16 065

16 458

75

75

75

75

0

0

0

0

15 029

15 973

16 065

16 458

Investering, netto

Socialdemokraternas prioriteringar
Summa
Total

Humanistiska nämnden
Barn- och utbildning
Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

350 961 kr

395 740 kr

425 156 kr

438 221 kr

7 811 kr

7 398 kr

8 997 kr

9 285 kr

20 081 kr

7 465 kr

5 668 kr

6 492 kr

Budget föreg. år,
netto
Uppräkning
Demografi
Ramförändring

8 887 kr

Budget, netto

387 740 kr

424 656 kr

14 053 kr -

438 721 kr

453 998 kr

4 500 kr

2 750 kr

1 500 kr

1 500 kr

1 100 kr

Investering,
netto

Socialdemokraternas prioriteringar
Betygslyft Vagnhärad
Kvalitetslyft förskolor
Barnomsorg på helger obekväma
tider
Summa
Total

5 000 kr
2 000 kr

5 000 kr
3 000 kr

5 000 kr
3 000 kr

5 000 kr
3 000 kr

400 kr

400 kr

400 kr

400 kr

7 400 kr

8 400 kr

8 400 kr

8 400 kr

395 140 kr

433 056 kr

447 121 kr

462 398 kr

Humanistiska nämnden
Individ- och familjeomsorg
Totalt (tkr)

Budget föreg. år, netto
Uppräkning

2021

2022

2023

2024

29 093

29 444

32 483

33 150

594

576

667

681

Ramförändring

-243

2463

0

0

Budget, netto

29 444

32 483

33 150

33 831

100

100

100

100

Investering, netto

Socialdemokraternas prioriteringar
Tak över huv. Garanti

400

400

400

400

Summa

400

400

400

400

29 844

32 883

33 550

34 231

Total

Kultur och fritidsnämnden

Totalt (tkr)

Budget föreg. år, netto
Uppräkning

2021

2022

2023

2024

40 962

43 002

52 242

52 959

901

816

1127

1140

0

-1700

Ettårssatsning, föregående år
Rationalisering

0

-155

Ramförändring

585

1300

Kapitaltjänstförändringar

-25

-10

-10

6319

0

0

Internhyresförändring

1 139

Ettårssatsning, innevarande år

Budget, netto

Investering, netto

1700

43 002

52 242

52 959

54 089

350

350

350

350

52 242

52 959

54 089

Socialdemokraternas prioriteringar
Summa
Total

0
43 002

Vård- och omsorgsnämnden
Totalt (tkr)

Budget föreg. år, netto

2021

2022

2023

2024

202 993

214 974

229 374

244 597

Uppräkning

1 762

3 478

5 129

5 433

Demografi

8 267

11 361

10 394

10 724

Ramförändring

1196

-439

-300

0

Budget, netto

214 218

229 374

244 597

260 754

700

1000

1000

1000

3500

3500

3500

Investering, netto

Socialdemokraternas prioriteringar
Framtidssäkra vård och
omsorgsverksamhten
Arbetsskor vård personal

250

250

250

250

Summa

250

3 750

3 750

3 750

214 468

233 124

248 347

264 504

Total

mnden

Teknik- och servicenämnden
Skattefinansierad verksamhet
Totalt (tkr)

Budget föreg. år, netto

2021

2022

2023

2024

35 581

37 540

39 573

50 285

990

760

992

1 207

Uppräkning
Ettårssatsning, föreg. år
Rationaliseringar

-500

0

-69

0

0

0

0

Demografi

717

0

Ramförändring

252

-104

0

0

861

2458

989

Kapitaltjänstförändring
Intärnhyresförändring

85

7762

415

500

0

0

37 540

39 573

50 285

52 896

238 200

159 739

41 150

18 900

0

0

0

0

0

0

0

37 540

39 573

50 285

52 896

Ettårssatsning, innev. År
Budget, netto

Investering, netto

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa
Total

Teknik- och servicenämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

Budget föreg. år, netto

0

-1020

0

0

Återföring tidigare års
resultat

0

Budget, netto

0

0

0

0

32 500

39 500

27 500

134 458

0

0

0

Investering, netto

1020

Socialdemokraternas prioriteringar
Summa

0

Total

0

Miljönämnden
Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

Budget föreg. år, netto

1 450

1 558

1 624

1 675

Uppräkning

48

44

51

52

Ramförändring

60

22

Budget, netto

1 558

1 624

1 675

1 727

0

0

0

0

1 624

1 675

1 727

Investering, netto

Socialdemokraternas prioriteringar
Summa
Total

0
1 558

Revision
Totalt (tkr)

2021

2022

2023

2024

828

879

893

911

17

15

18

18

Budget föreg. år,
netto
Uppräkning
Ramförändring

34

-1

0

0

Budget, netto

879

893

911

929

893

911

929

Socialdemokraternas prioriteringar
Summa
Total

0
879

Trosa kommunkoncern
Lönenämnd

Kommunfullmäktige

(Gemensam 3 kommuner)

35 ledamöter + 23 ersättare

Växelnämnd
(Gemensam3 kommuner)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelse

3 ledamöter + 3 ersättare

11 ledamöter + 11 ersättare

Revision
7 revisorer

Ekoutskott
3 ledamöter + 3 ersättare

Överförmyndare
1 ledamot + 1 ersättare

Planutskott
5 ledamöter + 5 ersättare + 1 suppleant

Valnämnd
3 ledamöter + 3 ersättare

Humanistisk nämnd
9 ledamöter + 9 ersättare

Valberedning/Arvodeskommité
3 ledamöter + 3 ersättare

Individ- och familjeutskott
3 ledamöter + 3 ersättare

Krisledningsnämnd
3 ledamöter + 3 ersättare

Kultur- och fritidsnämnd
7 ledamöter + 7 ersättare

Trosabygdens bostäder AB
3 ledamöter + 3 ersättare

Miljönämnd
3 ledamöter + 3 ersättare

Trosa fibernät AB
3 ledamöter + 3 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnd
7 ledamöter + 7 ersättare

Ostlänken AB
1 ledamöter + 1 ersättare

Au samhällsbyggnadsnämnd
3 ledamöter + 3 ersättare

Teknik- och servicenämnd

Mälab
1 ledamöter + 1 ersättare

Sydarkivera
1 ledamöter + 1 ersättare

9 ledamöter + 9 ersättare

Samordningsförbundet RAR
1 ledamöter + 1 ersättare

Vård- och omsorgsnämnd
9 ledamöter + 9 ersättare
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Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt
förtroendevalda
Giltighetstid
§1
Dessa bestämmelser gäller från och med 2022-01-01.

Tillämpningsområde
§2
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för
ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen
och i kommunens övriga nämnder.

Ersättningsformer
§3
Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode
och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning
ingå.
Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad
arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och
för styrkta speciella kostnader.

Ersättningarnas storlek
§4
Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per
1 januari. Årsarvodenas och de begränsade årsarvodenas omfattning av
riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige.

Ersättningsberättigade sammanträden
§5
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som
medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:
a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas
sammanträden,
b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som
angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet
föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även
minnesanteckningar.
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Ersättningsberättigade förrättningar
§6
Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit
kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:
a) Presidiemöten.
b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen.
c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör.
d) Besiktning eller inspektion.
e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.
f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget.
Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök
under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande.

Förtroendeuppdrag
§7
Förtroendevald med rätt till årsarvode
Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat
beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av
riksdagsmannaarvodet.
För förtroendevald med årsarvode gäller även:
Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13.
Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL
(arbetsskadeförsäkring).
För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även:
Förrättningsarvode, § 9.
Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt
fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än
40 % av riksdagsmannaarvodet.
Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och
nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar
årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med
årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat
årsarvode gäller även:
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Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare).
Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för
överförmyndare).
Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
Förlorad arbetsinkomst, § 12.
Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
Förlorad semesterförmån, § 14.
Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).
Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och
nämnd
Ersättning utgår enligt följande:
Sammanträdesarvode, § 8.
Förrättningsarvode, § 9.
Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
Förlorad arbetsinkomst, § 12.
Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
Förlorad semesterförmån, § 14.
Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Sammanträdesarvoden
§8
Generellt
Sammanträdesarvoden utgår som timarvoden.
Timarvode
Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvodet.
Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett
riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av
riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.
Sammanläggning
Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden
med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet
påbörjas inom två timmar.

Förrättningsarvode
§9
Förrättningsarvode
Förrättningsarvode utgår som timarvode.
Timarvode
Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode.
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Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett
riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av
riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.
Arvodestid
Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till
åtta timmar per dag vid flerdygnsförrättningar.
Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för
valnämnden under valnatten.

Resekostnadsersättning och traktamente
§ 10
Inom kommunen
Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast
om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår
för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om
resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie
arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer.
Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning.
Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats
beslutas för detta.
Utanför kommunen
Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller
förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet.

Gruppledare och gruppledararvode
§ 11
Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som
inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som
kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.
Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska
rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppledararvodet
kan inte delas mellan flera personer.
I arvodet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i
kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och
verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i
gruppledarträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.
Förlorad arbetsinkomst
§ 12
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell
timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad
till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6
% av riksdagsmannaarvodet.
Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön,
samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste
slutskattsedeln.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild
blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast
inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande
inföll.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
§ 13
Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att
man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser.

Förlorad semesterförmån
§ 14
Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald
semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare
eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit.
Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens
kansli.

Ersättning för speciella kostnader
§ 15
För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår
ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa.
Sådana kostnader är exempelvis:
Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller
12 år.
Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den
förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av
uppdraget.
Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader
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som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av
handlingar.
Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd.
Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Föräldraledighet
§ 16
Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan
begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är
längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige,
som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i
kommunfullmäktige.
Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den
förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig
förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också
ersättarens uppdrag.

Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser för ersättning
§ 17
Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över
närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden.
Ledamöter och ersättare ska före sammanträdets slut lämna uppgifter om
resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren
som grund för utbetalning av ersättning.
Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på
särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande.
Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett
upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive
fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.

Utbetalning
§ 18
Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolftedel per
månad, utan föregående anmälan.
Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering.
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Särskilda bestämmelser
Ekonomiska förmåners upphörande
§ 19
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker
när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en
förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer
en ledamot från uppdraget.

Nämnd och respektive ordförandes ansvar
§ 20
Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om
särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har
ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.

Tolkning av bestämmelser m.m.
Tolkningsfrågor
§ 21
Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive
ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av
bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska
dokumenteras.

Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ
§ 22
Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa
organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa
organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa
organet till representanten från Trosa kommun.
Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår
endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Arvodesreglemente
2021-05-21

Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden
Kommunfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

20 %
5%
5%

Gruppledararvode

10 %

Kommunstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

120 %
20 %
70 95 %

Kommunstyrelsens planutskott
Ordförande
10 %
Vice ordf.
5%
Kommunstyrelsens ekoutskott
Ordförande
15 %
Vice ordf.
5%
Humanistiska nämnden
Ordförande
40 %
1:e vice ordf.
10 %
2:e vice ordf.
10 %
Individ- och familjeutskottet
Ordförande
20 %
Vice ordf.
5%
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
30 %
1:e vice ordf.
5%
2:e vice ordf.
10 %
Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande
40 %
1:e vice ordf.
5%
2:e vice ordf.
10 %
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande
40 %
1:e vice ordf.
5%
2:e vice ordf.
15 %
Teknik- och servicenämnden
Ordförande
40 %
1:e vice ordf.
5%
2:e vice ordf.
10 %
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TROSA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Arvodesreglemente
2021-05-21

Miljönämnden
Ordförande
Vice ordf.

20 %
5%

Valnämnden 1
Ordförande
Vice ordf.

10 %
5%

Överförmyndaren

10 %

Revisorerna
Ordförande
Vice ordf.
Övriga revisorer

10 %
5%
1%

Sida 10(11)

Trobo (Trosabygdens Bostäder AB)
Ordförande
20 %
Vice ordf.
10 %
Trofi (Trosa Fibernät AB)
Ordförande
10 %
Vice ordf.
5%

Endast under valår. År 2020 ska begränsat årsarvode utgå till ordförande och vice
ordförande för arbete med ny valdistriktsindelning.
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